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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث ملخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العملية والدراسـات املتعل ـلّ تنـرث املب

قـة، واملتابعات النقدّيـة املوضوعّية هلا.
ّ
املق

فـادة من املصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

ي املناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
املق

 إىل أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تهّعـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ املـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  اهلامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص املق

ّ
ُيقـد

.
ً

ًمـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، لك خ نلكري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد امللخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات امس املصـدر، وامس 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العمليـة املتعارفـة �
أُ
اىع ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون اهلوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
املؤل

 صفحـة.
ّ

ي لك
خ

مسـتقل �

ـة املصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن امس املصدر أو 	 
أ
ّود البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو امُلراجع أو املـرة
ّ
ـف، ويليـه امس املق

ِّ
، فـامس املؤل ً

املرجـع أول

ي 
خ

اىع � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي املب
خ

امسء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة املصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �ّي لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم مل ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إىل أحصا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 املـادة املرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو املق

َّ
ُيبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أحصـاب البحـوث املقبـولة للنـرث �ب
َّ
ُيبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
املتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى املقّومـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع املاحظـات املـد عـاد إىل أحصا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أحصا�ب
ّ
البحوث املرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو حمق  �ب

ّ
نـح لك �ي

مسـتات مـن املادة املنشـورة، وماكفـأة مالية.

: ي أولوّية النرث
خ

ة � لّ اىعي املب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنّوع مادة البحوث لك

 	. ة لّ ورة عن رأي املب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات املنشورة تعربّ عن آراء أحصا�ب

اكنة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة هلا �ب
َّ
ت �ةُ

ته العملّية، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي املب

خ
ق أو الباحث الذي مل يسـبق ل النرث �

ّ
سـل املق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد املب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث املقبولة للنرث
خ

هليأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي املب

خ
ة املنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث املتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



والت حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد هلل ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محّمـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكرّي والثقافـّي، حّتى غدت 
أ
سـامّية دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصّنفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـَع علـٍم تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـّي الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، ّممـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س هللا أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 لُينشـر 
ّ

ف العيش، ما ُوجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحّملـوا فـي سـبيله الَمش

وُينتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضّية 
ُ
ومـا ف

مـا هـو ِعبـرة ِلــمن اعتبر، فكم مـن مكتباٍت 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـٍة كانـت أو بشـر

ّ
سـباٍب عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصّنفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علوًمـا جّمـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكّنهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـّي الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـارّي بالمز

 الذوات 
ّ

فـاِوه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل ُبـد

يقـٍة كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأّي طر
ُ
- مؤّسسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـّي المؤلـم ُيحّتـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـّي النفيـس وَصونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

َعتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المخّتصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلمّيـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـٍم مـاّديٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثّيـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخّيـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فُتنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، ِعبـر التنسـيق مـع بعـض المؤّسسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطّيـة بشـكٍل علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآلّيـات ِحفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح هللا-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقمّيـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

وهللا من وراء القصد.

 وآخًرا ...
ً

والحمد هلل أّول
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الملّخص

البحـث عبـارة عـن جملـة مـن التراجـم لمئـة وأربـع عشـرة شـخصيّة، تنّوعـت فـي 

تخّصصهـا بيـن الفقيـه، واللغـوّي، واألديـب، والطبيـب، أو مّمن ُعرف بالتقـوى والصاح، 

 سـطّرها مؤلّفهـا علـى صحائـف متفرّقـة، دون أن يوسـمها بعنـوان معيّـن، ويبـدو أنّـه 

نقـل هـذه المادة في أحد مؤلّفاته غير المنشـورة؛ لذلك لم نسـتطع االطّاع عليها لنتأكّد 

ذلك.  من 

وتكمـن أهميّـة هـذه التراجـم فـي أّن أغلب ما سـّجله المؤلّف عن هذه الشـخصيّات 

ر إيجادهـا فـي مصـدٍر آخر، ومـن هنا  هـو عـن معاَصـرة ومشـاهدة، ولعـّل مـن المتعـذَّ

كانـت الضـرورة فـي نشـرها ووضعهـا بيـن أيـدي الباحثيـن والمهتّميـن، بعـد أن عملنـا 

علـى ضبـط نصوصهـا، وكـذا األبيات الشـعريّة الموجودة فـي ضمنها، وإحالـة بعض هذه 

النصـوص إلـى مصادرهـا وهـي ليسـت بالكثيـرة، فضًا عـن صنـع مقّدمة متواضعـة لهذا 

ف والمؤلَّف، والحمـد للـه رّب العالمين. العمـل اشـتملت علـى تعريـٍف موجـز بالمؤلِـّ
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Abstract:

This research is a collection of biographies for one hundred and 
fourteen personalities. These personalities varied in their field of 
expertise between jurisprudence, linguists, literature, medicine, and 
also include those who were known for their piety and righteousness. 
The writer of this work wrote it on separate sheets of paper without 
giving a specific title. It seems that he transferred this material to one 
of his unpublished books, making us unable to verify.

The importance of these biographies lies in the fact that most of 
what the author recorded about these figures was eye witnessed during 
his time, which is perhaps impossible to find in other sources. Hence 
it is a necessity to publish this work and put it between the hands of 
researchers and those interested.

 The works contributed from our part to publish this research 
were correctly typing its text, correctly reporting the poetic verses 
mentioned, and referring some of these texts to their sources, which 
are not many. In addition we added a short introduction to this work 
that included a brief biography of the author and this work. Praise be 
to Allah the lord of the worlds.
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مقّدمة

ال شّك أّن تراجم األعام على اختاف مضمونها غدت تُشكِّل رافًدا مهّمـًا من روافد 

عة، ومنبًعا ثرًا يفيض على وارديه من باحثين ومطالعين بمعلومات غزيرة  الثقافة المتنوِّ

وشاملة عن أعام األّمة اإلساميّة في كّل مجاٍل وتخّصص، وفي أيِّ حقبة شاؤوا.

وألهّمية هذا النوع من التدوين انبرى ثلٌّة من أعام اإلسام للخوض فيه، فشمروا عن 

تنوعت من حيث تخّصص  والمعاصرين، في مصنَّفات  الماضين  يراعهم مسطِّرين سيَر 

المترجمين؛ كاألدباء، واللغويّين، واألطبّاء، والعلماء، والخلفاء، وغيرهم، من جمع في 

تصنيفه أعاَم بلٍد ما، ومنهم من خّص كتابه بأعام مذهب معيّن، وازداد التنّوع ليشمل 

أعام قرٍن معيّن أو قرون عّدة، ولعّل االطّاع على كتب الفهارس والببليوغرافيا يُعطينا 

تصّوًرا وافيًا عن حجم تراثنا اإلسامّي المدّون في هذا النوع من العلوم.

الحياة  زالت  ما  الميدان  هذا  في  التأليف  مواكبة  عن  العلماء  مسيرة  تتوقف  ولم 

هو  المضمار  هذا  في  مساهمة  لهم  الذين  العلماء  بين  ومن  تلد،  واألمهات  مستمرة، 

السيّد علّي ابن السيّد حسن صدر الدين الكاظمّي )ت1380ه(، لذا سنوجز الكام في 

هذه المقّدمة – بحسب ما يقتضيه المقام - في ترجمة المؤلِّف، ثّم الحديث بإختصاٍر 

عن المؤلَّف، ونختمها بعرض منهجنا في العمل، ومنه تعالى السداد. 
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المؤلِّف)1(

اسمه ونسبه: 

هـو السـيّد نـور الديـن أبـو المـكارم علـّي بن الحسـن بن الهـادي بن محمـد علّي بن 

صالـح بـن محمـد بـن شـرف الديـن، يصل نسـبه إلى اإلمام موسـى بـن جعفر×.

والدته ونشاته:

ُولـد فـي التاسـع من صفر سـنه )1303ه( فـي الكاظمين كمـا أثبته والـده بخطّه في 

تاريـخ والدة أوالده، وهـو الولـد الثانـي ألبيه بعد أخيه السـيّد محمد.

أنشـأه اللـه منَشـأً مبـاركًا فـي ظـّل أبيه الحسـن وجـّده الهـادي، درس مبـادئ العلوم 

العربيـة وكذلـك المعارف اإلسـامية فـي الكاظمية على عـدد من علمائها األعـام، وتفّقه 

علـى أبيـه، وأخذ عنـه الحديث ومـا إليه.

قـال السـيّد شـرف الديـن فـي كتابه )بغيـة الراغبيـن(: <وقد نهـج له والده فـي العلم 

والعمـل سـبيله، وحملـه فـي الديـن واألخـاق علـى جاّدته، فـإذا هو سـّر أبيـه، يضارعه 

فـي هـذه و يضاهيـه، وقـد اعتصم بأسـبابه، اسـتقل مـن بعـده بمحرابه فـي جماعه من 

المقّدسـين ورعيـل مـن المؤمنيـن، وافدهـم إلى اللـه تعالى فـي فرائضـه، وقائدهم إلى 

سـبيله عـّز وعـا، فأكـرم به وافـًدا نصوًحـا وقائًدا مشـِفًقا، ال يـأُل للمعتصمين بـه جهًدا، 

وال يّدخـر عنهـم وسـًعا، ولـه فـي العطـف واللّطـف والحنان واإلحسـان ومـكارم األخاق 

ومحامد الصفات وطيب السـريرة وحسـن السـيرة خصائُص طُِبع عليها، فإذا هي مظاهر 

سـماته و بواهـر شـاراته، وللـه نفـٌس بين جنبيـه، بعيدة المرتقـى باذخة الذرى، وشـرٌف 

 لـه يعلـو جنـاح النسـر ويطـأ منكـب الجـوزاء إلـى فضل غزيـر وورع تـام، وثقـة بالله

)1( صنعنا هذه الترجمة باالعتماد على ما كتبناه عن السيّد المؤلّف في مقّدمتنا لتحقيق كتابه )إبانة 

الوسن في مكتبة أبي محمد الحسن( مع االختصار.
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عظيمـة، وتـوكّل عليـه في جميع األمور، ولسـان ُخلعت عليه بيانهـا، وطبعته على جزالة 

اللفـظ وفخامـة األسـلوب خالًصا من الشـوائب>.

كان السيّد المترَجم قد تزّوج سنة ))13 بكريمة السيّد رضا بن زين العابدين بن حسين 

بن محمد صاحب )المفاتيح( ابن السيّد علّي الطباطبائّي الحائرّي صاحب )الرياض(.

مؤّلفاته:

ترك السيّد جملًة من المؤلّفات في مواضيع شتّى منها: 

شجرة الموسويّين من آل شرف الدين: وضعه على شكل شجرة األنساب.. 1

الحقيبـة أو حقيبـة الفوائـد: فـي خمسـة أجـزاء، ضّمنـه تراجـم أعام أسـرته وغيرهم . )

من األعام، وفيه كثير من الفوائد والفرائد والرسـائل والشـعر، فهو يشـبه الكشـكول 

فـي جمعه للفوائـد المتفرّقة.

إبانـة الوسـن عـن مكتبـة أبي محمد الحسـن: وهـو ِفهرِس لما اشـتملت عليـه مكتبة . 3

والده مـن المؤلّفات. 

منظومه في المواريث.. 4

وفاته:

توفّي السـيّد المترَجم في الكاظمية بتاريخ )1 ربيع الثاني سـنة )1380ه( وُدِفن مع 

جّدتـه ووالـده وأخيـه فـي الحجـرة الثالثة يميـن الداخل إلـى الصحن الكاظمّي الشـريف 

مـن باب المراد، حجـره رقم ))6(.
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المؤلَّف

بعد تحقيقي لكتاب )إبانة الوسـن( للعّامة المتضلّع السـيّد علّي نجل السـيّد حسـن 

بـن الهـادي الصـدر الكاظمـّي وطبعـه وصلنـي عـن طريـق الحاج عبـد الرسـول الكاظمّي 

أوراق بخـّط المؤلّـف المذكـور سـّجل فيها تاريـخ َوفيَات بعض أعام اإلماميـة من العلماء 

والوجهـاء والخطبـاء والتّجـار وغيرهـم مـن أهل مدينتـه الكاظمية، أو مّمن لهـم صلة بها 

فضـًا عـن المدن األخرى مـن داخل العـراق وخارجه.

وألهمية المعلومات التي اشـتملت عليها هذه األوراق آثرنا نــشرها خدمة للباحثين، 

خاصة أّن قسـًما من هذه المعلومات دّونها السـيّد عن معاصرٍة ومشـاهدة، لذا نسـتبعد 

وجودها فـي أي مصدّر آخر. 

لـم يُعنـِون المؤلّـف تأليفـه هذا باسـم خـاص، فعنونّاه باسـم )َوفَيَـاَت األَعـاِم(؛ ألنه 

اهتـم فيهـا بضبـط تاريـَخ وفياتِهم، وقد سـّجل فيها تواريخ من سـنة )1301ه( إلى سـنة 

)1366ه(، ونظـرًا إلـى تاريـخ والدة المؤلّف في سـنة )1303ه( يتبيّـن أّن بعض التواريخ 

المنقولـة فيهـا اسـتفادها أو دّونها من مصـادر أخرى.

وقـد أشـار المؤلّـف فـي ضمـن بيـان تاريـخ وفـاة المترَجميـن إلـى نبـذٍة قصيـرٍة من 

ترجمـة حياتهـم، وتعـرّض فـي ذيـل تراجمهـم ألمـور مهمـة، منها:

ضبط تاريخ الوفاة ومحلّها ومحّل الدفن.. 1

ضبط تاريخ والدة بعضهم نقًا عن لسانهم أو من أقاربهم.. )

اإلشارة إلى نََسب بعض األشخاص.. 3

توصيف معاصريه بما يليق بشأنهم وبما يستحقون من األلقاب.. 4

اإلشارة إلى بعض شعر الشعراء منهم.. )

اإلشارة إلى مادة تاريخ َوفَيات بعض األعام.. 6
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ويُظـنُّ أّن المؤلّـف نقـل بعـض هذه العناوين إلـى كتابه الحقيبة؛ ألنه شـطبها وكتب 

علـى الجانـب )نُِقلـت(، ولـم تكن نسـخة من الحقيبـة بحوزتي حتـى أقارن بيـن ما كتبه 

هنـا وبيـن ما أدرجـه فيها للتأكـد من ذلك.

وفي تحقيقي لهذه األوراق اتبعت الخطوات اآلتية:

انتخـب المؤلّـف عناوين لعدد مـن التراجم وضعناها بين قوسـين، والتراجم التي لم . 1

يعنونهـا وضعنـا لها عنوانًا مناسـبًا، ووضعناها بين معقوفين.

أكملنـا بعـض األسـماء الـواردة فـي المتن، وكـذا أضفنا بعـض الكلمات التـي اقتضاها . )

السـياق بين معقوفين. 

أورد المؤلّـف المترَجميـن دون ترتيـب، فلم يرتبهم حسـب حـروف المعجم، وكذلك . 3

ليـس علـى تواريـخ وفياتهـم، لـذا تركنا ترتيـب المؤلّف كما هو ولـم نغير به. 

فـي ترجمـة العلمـاء رجعت إلى ما كتبه العّامة الشـيخ أقا بـزرك الطهرانّي في كتابه . 4

)نقباء البشـر(، وأشـرُت إلى مواضع الخاف بينهما في الهامش.

قسـم مـن مـادة التراجـم دّونهـا المؤلّـف عـن معاصـرة أو مشـاهدة، وقسـم آخر لم . )

تسـعفنا الظـروف والمصـادر المتوافـرة بيـن أيدينـا علـى تخريـج معلوماتها. 

عملنا على ضبط األبيات الشعريّة، وذكرنا بحورها بين معقوفين. . 6
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أول ورقة من المخطوط
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آخر ورقة من المخطوط
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)الحاج مصطفى كبة)

توفّـي المرحـوم الحـاج مصطفـى ابن الحـاج محّمد صالح كبـة البغـدادّي -رحمة الله 

عليهما- في النجف األشـرف في أثناء شـهر محرّم الحرام سـنة )1333( ثاث وثاثين بعد 

الثاثمائـة واأللـف، وكان مـن وجـوه بغـداد وأعيانهـا وكبرائها، وكان لـه وجاهة تاّمة 

عنـد الحكومـة التركيـة، لـم يتوسـط عندهـم فـي مطلـب إاّل قُضي، ولـه أياٍد كثيـرة على 

أهـل بغـداد، بـل العراق في أيـام ثروتـه وتجارته )رحمة اللـه عليه(.

)الحاج علّي بوست فروش الكاظمّي)

توفّـي الحـاج علـّي بوسـت فـروش الكاظمـّي جـّد الطائفـة البوسفروشـين اآلن فـي 

الكاظميّـة سـنة )1314( أربـع عشـرة بعد الثاثمائـة واأللف، وكانت والدتـه على ما أخبر 

به حفيده الشـيخ هاشـم ابن الحاج مهدّي بوسـت فروش سنة )06)1( ست بعد المائتين 

وألـف، فيكـون عمـره يوم مـات مائة وثماني سـنة.

)شيخ علّي قره قاسم)

توفّـي الشـيخ علـّي قـره قاسـم الذاكـر للحسـين× سـنة )1313(، وقيـل: سـنة 

)1314(، وكان عبـًدا صالًحـا معروفًـا بالتقـوى والصـاح، أسـتاذاً فـي مهنتـه، وقويًـا علـى 

منبـره، محبوبًـا عنـد عاّمـة أهـل البـاد )قـّدس اللـه روحـه(.

)الحاج حسين األزرّي)

توفّـي الحـاج حسـين األرزّي فـي أواخـر شـهر جمـادى األولـى سـنة )1337( فـي 

الكاظميّـة، ونُِقـل نعشـه إلـى النجـف األشـرف، وكان تقيًـا نقيًـا، عابـًدا، حافظًـا لغالـب 

الصحيفـة السـجاديّة، ولغالـب األدعيـة واألذكار المخصوصـة باأليـام المتبرّكـة، وقد كُّف 

فـي أواخـر أمـرِه )رحمـة اللـه عليه(.
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)الحاج محمود الجواهرّي)

توفّـي الحـاج سـيّد محمـود الجواهـرّي الحائـرّي الشـيرازّي ثانـي وعشـرين جمـادى 

الثانيـة سـنة )1330(.

(الشيخ محّمد حسن آل يس(

شـيخ الشـيعة ومحيي الشـريعة، حّجة اإلسـام ومرّوج األحكام، الشـيخ محّمد حسـن 

بـن يـس )قـّدس اللـه روحه(، توفّي تاسـع شـهر رجب سـنة )1308( ثمان بعـد الثاثمائة 

واأللـف فـي الكاظميّـة، ونُِقل نعشـه إلى النجف األشـرف، فصلّى عليه في كرباء الشـيخ 

زيـن العابديـن المازندرانـّي، وصلّى عليه في النجف الشـيخ محّمد طه نجف، وُدفن 

بـداره المعـّدة لذلـك، وُدفـن فيهـا أوالده مـن قبلـه، كان )قـّدس اللـه روحـه( تقيًـا نقيًا، 

عابـًدا ورًعـا، ُمطاًعـا مقّدًما على سـائر علماء الكاظميّة، وقد ألّف تآليـف كثيرة في الفقه 

سـّماها )أنوار الفقاهة()1(.

)السّيد مرتضى آل سّيد حيدر)

توفّي السـيّد العالم الفاضل، الحسـيب النسـيب، السـيّد مرتضى آل المرحوم السـيّد 

حيـدر الكاظمّي ثامن رجب سـنة )1313( ثاث عشـرة بعـد الثاثمائة واأللف، وُدفن 

بالحسـينيّة، وكان معروفًـا بالفضيلـة بيـن أقرانـه فـي الكاظميّة، دخل فـي وقت تحصيله 

إلـى النجـف األشـرف؛ ألجـل التحصيل، وبقي بهـا خمس سـنين، وإلى سـامراء في أوائل 

مهاجـرة الميـرزا محّمد حسـن الشـيرازّي، وبقي بها أربع سـنين))(.

)السّيد يوسف شرف الدين العاملّي)

توفّي السـيّد الجليل، والعالم النبيل، السـيّد يوسـف ابن السـيّد ]جواد بن إسـماعيل[ 

يوم السـابع والعشـرين من ذي الحّجة سـنة )1334( أربع وثاثين بعد الثاثمائة واأللف، 

)1( نقباء البشر: آغا بزرك الطهرانّي:1/ 0)4-1)4، وفيه: )أسرار الفقاهة(.

))( نقباء البشر: )/)33.
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وكان فاضـًا، جليـَل القدر، حسـَن الخلق، كريَم النفس، وكانـت وفاته في جبل عامل في 

قريـة )شـحور( التي هي محّل إقامتـه )رحمة الله عليه(.

وله أشعاٌر كثيرٌة ال يحضرني اآلن منها شيء سوى بيتين قالهما حينما فقد أحد أوالده:

أكباديَسّل الرّدى ســـــهًما أصاَب فؤادي قّطعت  ورَم ســـــهاًما 
الردى إله  ألقـــــرب  للرّدى  اغل العزيـــــز يلّع من أوالدي)))ما 

)الشيخ موسى آل يس)

توفّي الشـيخ الفاضل الكامل، التقّي الشـيخ موسـى ابن الشـيخ باقر ابن الشيخ محّمد 

حسـين يس، في شـهر صفر سـنة )))13( اثنتين وعشـرين بعد الثاثمائة واأللف في 

الكاظميّـة، ونُِقـل نعشـه إلى النجف األشـرف، وُدفن بوادي السـام. وكان عمره يوم مات 

خمًسـا وثاثين سـنة، كان حسـَن السـيرة، طيَّب السـريرة، محموَد السـجايا، محبوبًا 

فـي قلـوب الناس، معروفًـا بالتقوى والصـاح، وكان يصلّي جماعًة في المسـجد الذي هو 

بقـرب الفضـوة المنسـوبة لجـّده الشـيخ آل يـس، ويفّقـه المأموميـن فيمـا يحتاجون في 

مسـائل دينهم )قّدس الله سـرّه(.

)الميرزا أرسطو)

توفّي الميرزا أرسـطو بن ]علّي نقّي[ الطبيب في شـهر ذي الحّجة سـنة )1334( أربع 

وثاثيـن بعـد الثاثمائـة واأللف في بغداد، وجيء بنعشـه إلى الكاظميّـة فصلّى عليه في 

الصحـن الشـريف السـيّد اإلمـام العّامة حّجة اإلسـام السـيّد إسـماعيل الصـدر )دام ظلّه 

العالـي(، وكان موصيًـا بنقـل نعشـه إلـى النجـف، فأُّمـن ليـراح بـه إلى النجف األشـرف، 

كان مـن أهـل بولجـرد )ظ: بروجـرد(، فأتـى إلـى سـامراء حينما كان يسـكنها السـيّد 

العّامـة آيـة اللـه السـيّد ميرزا حسـن الشـيرازّي )قـّدس سـرّه الزكـي(، فأمـره بالبقاء في 

سـامراء؛ ليكـون مرجعـاً للمرضى، وكان أسـتاذاً في علم الطب حاذقاً فـي فّنه، ولّما توفّي 

السـيّد الميـرزا )قـّدس اللـه تربتـه( وتفرّق َمن كان في سـامراء مـن أهل العلم والسـّكان 

)1( نقباء البشر: )/ 99)-600.
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من الشـيعة إاّل النزر القليل، رحل الميرزا أرسـطو من سـامراء إلى بغداد، وجعلها موطناً 

.)1(له إلـى أن مات

)الشيخ حّمادي الغزاوّي)

وقـد ُعـرف فـي زمانـه بأبي مدعـة ]كذا[؛ ألنه كان بها، هو الشـيخ حّمـادي بن خلف 

م- بالتصغيـر- بـن حاكـم بن عزيز بـن محّمد بـن علّي بـن ناصر بن  بـن سـلطان بـن كَريِـّ

قاسـم السـعيدّي نسـبًة إلى بني سـعيد، كان يسـكن قرية من قرى الحلة السـيفية تنسب 

إلـى القاسـم بـن موسـى بـن جعفـر× فـي شـرقي الحلـة، تبعـد عنهـا أربعـة فراسـخ 

تقريبًـا، وهـي محّل أهلـه وقومه.

ا، رضيًّـا زكيًّـا، وفيًّا، خشـًنا في لبسـه وأكله، شـديَد الـورع والتقوى،  كان بَـرًا تقيًـّ

محافظًـا علـى كثيـر مـن المندوبـات والمسـتحبات، لـم يُعَهـد عنـه تـرك راجـح وال فعل 

مرجـوح إلـى أن مـات، وكان قـويَّ البدن، شـجاَع القلب، حّدثني هـو بأحاديث تنبئ 

بقـوة سـاعده وقلبـه، ولـم يكـن مـن بيـت علـم غيـر أنـه هـو ُوفّـق لخدمـة الدين، 

ْنُهـْم َطآئَِفٌة  ٍة مِّ
َ
ْوالَ َنَفَر ِمـن ُكِّ فِْرق

َ
ل
َ
فتفّقـه فـي دينـه، وأنذر قومه عمـّا بقولـه تعالى:]}ف

ُهْم َيْـَذُروَن{[))(
َّ
َعل

َ
ِْهْم ل  إِلَ

ْ
ْوَمُهـْم إَِذا رََجُعـوا

َ
 ق

ْ
يـِن َوِلُنـِذُروا  ِف ادلِّ

ْ
ُهـوا ََتَفقَّ لِّ

وكانـت وفاتـه سـادس وعشـرين ذي الحّجـة الحـرام سـنة )1336( سـت وثاثين 

بعـد الثاثمائـة وألـف فـي الطريق بين كربـاء والنجف حينمـا كان زائرًا لألجـر في زيارة 

الغديـر، وقـد كان أخبـر أنـه يموت في الطريق بيـن كرباء والنجف، حّدثني ابنه الشـيخ 

علـّي قـال: مـرض أبـي مرضاً شـديداً فجزعنـا عليه مـن البكاء، إذ كان مغشـيًّا عليـه، فلما 

أفـاق وسـمع البـكاء قـال: ال تبكوا علّي اآلن ألنـي ال أموت اآلن، وإنما أمـوت في الطريق 

بيـن كربـاء والنجـف، فـكان كمـا أخبر هو عن نفسـه )قّدس الله سـرّه(.

)1( نقباء البشر: )/466. وهو الميرزا مهدي بن علّي نقي ، وفيه: سنة 4)13.

 ))( سـورة التوبـة: اآليـة ))1. المؤلّـف لـم يـورد اآليـة الكريمـة فـي المتـن فأوردناهـا بحسـب مـا 

يقتضيه السياق.
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)الشيخ محّمد حسين الهمذانّي الكاظمّي)

توفّـي الشـيخ العالـم الفاضـل، الشـيخ محّمـد حسـين الهمذانـّي الكاظمـّي بـن...)1( 

يـوم األربعيـن مـن شـهر صفر بالمسـيّب عنـد رواحـه لزيـارة الحسين×سـنة )1313( 

ثـاث عشـرة بعـد الثاثمائـة واأللـف، وُدفـن فـي مقبـرة المرحوم الشـيخ زيـن العابدين 

المازندرانـّي الحائـرّي، حّدثنـي بذلـك ابنـه الشـيخ محّمـد علّي )سـلّمه اللـه(، وقال: 

إنـه قـد جـاء مـن همدان كان عمره ثاثين سـنة، فهاجـر إلى النجف وحضر درس الشـيخ 

صاحـب الجواهـر، وبعـده درس الشـيخ مرتضـى األنصـارّي )قـّدس اللـه سـرّهما( وأّن لـه 

مؤلّفـات )رحمـة الله عليـه())(.

)الشيخ محّمد علّي الهمذانّي الكاظمّي)

توفّي الشـيخ محّمد علّي ابن المرحوم الشـيخ محّمد حسـين الهمذانّي الكاظمّي في 

شـهر شوال سنة )1349(.

)الحاج ماّل زمان)

توفّي الشيخ الربانّي، التقّي النقي الحاج مّا زمان المازندرانّي ليلة الخميس ثامن شهر 

صفـر سـنة )))13( اثنتين وعشـرين بعد الثاثمائة واأللف، وكان مـن عباد الله الصالحين، 

قيل: إنه كان صائم الدهر، وكان مواظباً على أغلب المسـتحبات، سـمعُت منه )قّدس الله 

روحـه( أنـه كان يعـرف رائحة طيب وجود الحّجة بن الحسـن )عّجل الله فرجه()3(.

)الشيخ حسن الكربالئّي)

توفّـي الشـيخ العالـم العّامـة الشـيخ حسـن )قّدس اللـه روحـه( يوم الخميس سـابع 

عشـر ربيع األول سـنة )))13( اثنتين وعشـرين بعد الثاثمائة واأللف، وكان معروفاً بين 

)1( ترك المؤلّف فراًغا بمقدار أربع كلمات إلتمام نسب صاحب الترجمة ولم يكتبه.

))( نقباء البشر: )/)1)-16)، وفيه: توفّي في حدود 1316.

)3( نقباء البشر: )/)793-79.
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أهـل العلـم بالفضيلـة، وهـو مـن وجـوه تامذة سـيّدنا حّجة اإلسـام السـيّد الصـدر )دام 

ظلّـه(، توفّـي فـي الكاظميّـة وُدفـن بها في حجـرة من حجـرات الصحن الشـريف )قّدس 

اللـه روحه()1(.

)الشيخ باقر أسد اهلل الكاظمّي)

توفّـي الشـيخ العالـم الفاضـل الشـيخ باقـر ابـن الشـيخ حسـن ابـن الشـيخ أسـد الله 

صاحـب المقابيـس )قـّدس الله أسـرارهم( ثامن شـهر صفر سـنة )6)13( سـت وعشـرين 

بعـد الثاثمائـة واأللـف فـي الكاظميّـة، وصلّـى عليـه السـيّد العّامة السـيّد حسـن صدر 

الديـن )دام ظلّـه(، وُدفـن بمقبرتهـم مـع أبيه وجـده))(.

)الشيخ محّمد طه نجف)

توفّـي الشـيخ األجـّل العالـم العّامـة، مرجـع الشـيعة الشـيخ محّمد طـه النجفّي يوم 

االثنين رابع عشـر شـوال سـنة )3)13( ثاث وعشـرين بعد الثاثمائة واأللف، وُدفن مع 

الشـيخ اإلمـام العّامة الشـيخ مرتضى األنصـارّي قّدس الله سـرّهما)3(.

)اآلخوند ماّل قربان علّي الزنجانّي)

توفّـي اآلخونـد مـّا قربـان علّي الزنجانـّي -وهو أحد علمـاء زنجان الُمطـاع فيها- يوم 

األحـد ثامن وعشـرين ربيع األول سـنة )8)13( ثمان وعشـرين بعد الثاثمائـة واأللف)4(.

)الشيخ عبد الكريم شرارة العاملّي)

توفّـي الشـيخ العالـم الفاضـل الشـيخ عبـد الكريم ابن العّامة الشـيخ موسـى شـرارة 

العاملـّي فـي جبل عامل يوم السـبت ثالث وعشـرين جمادى األولى سـنة ))133( اثنتين 

)1( نقباء البشر: 1/1)4-))4 وفيه: حسن بن علّي بن محّمد رضا بن محسن التسترّي اإلصفهانّي.

))( نقباء البشر: 1/)0).

)3( نقباء البشر: 961/3 وفيه: يوم األحد ثالث عشر.

)4( نقباء البشر: )/3).
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وثاثيـن بعـد الثاثمائـة واأللف، وكان فاضًا، وله شـرح )المنظومـة األصولية( ألبيه وغير 

ذلك، ال يحضرني أسـماؤها)1(.

)السّيد جواد الروضه خان)

توفّي السـيّد الجليل السـيّد جواد الهندّي الحائرّي ذاكر الحسـين× في أثناء شـهر 

ربيـع المولـود سـنة )1333( ثـاث وثاثيـن بعـد الثاثمائـة وألـف، وكان هذا السـيّد من 

األسـاتيذ الماهريـن فـي فـّن قـراءة التعزية، وله اليـد الطولى في فهم أخبارهـا، حتى أنه 

ربّمـا يقضـي منبره بحديـث واحد يتكلّم فيه وفـي معانيه واحتماالتـه، وكان محبوبًا عند 

عاّمـة أهـل كربـاء، مقّربًا عند رؤسـائهم وأعيانهـم وعلمائهم )رحمـة الله عليه(.

)الشيخ عباس الجصانّي الكاظمّي)

توفّـي الشـيخ العالـم الربانـّي الشـيخ عبـاس الجصانـّي الكاظمـّي سـنة )1306( سـت 

وثاثمائـة بعـد األلـف، ولـه )شـرح الشـرائع( إلـى آخـر الـزكاة فـي )13( مجلـًدا بطريق 

البَْسـط، كان )قـّدس اللـه سـرّه( تقيًـا نقيًـا، كثيـَر التثبّت في األمـور الشـرعيّة، فاضًا في 

نفسـه )رحمـة الله عليـه())(.

)اآلخوند ماّل محّمد كاظم الخراسانّي)

توفّـي العّامـة آيـة اللـه الشـيخ محّمـد كاظـم الخراسـانّي النجفـّي صاحـب )كفايـة 

األصـول( فـي يـوم الثاثـاء عشـرين شـهر ذي الحّجة الحرام بيـن الصاتين مـن ذلك اليوم 

سـنة )9)13( تسـع وعشـرين بعـد الثاثمائـة واأللـف، وقـد عّمـر ثمانيـن سـنًة، وربّـى 

مئـات مـن العلمـاء تحـت منبره في النجف األشـرف، وُدفن فـي الباب الكبير على يسـار 

الداخـل إلـى الصحـن فـي الحجـرة التي فيهـا العّامة الميـرزا حبيـب الله الرشـتّي )قّدس 

الله سـرّهما()3(.

)1( نقباء البشر: 3/)118 وفيه: جمادى الثانية.

))( نقباء البشر: 3/)99، وفيه: ابن محّمد حسين.

)3( نقباء البشر: )/)68-6.
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)الشيخ عبداهلل المازندرانّي)

توفّـي العالـم العامل، حّجة اإلسـام الشـيخ عبد اللـه المازندرانّي النجفّي في السـاعة 

الحاديـة عشـرة مـن يـوم األحـد رابع عشـر شـهر ذي الحّجـة الحـرام سـنة )1330( ثاثين 

بعـد الثاثمائـة واأللـف فـي النجـف األشـرف، وقبره فـي الحجرة التـي ُدفن فيها الشـيخ 

.)1(جعفر التسـترّي

)السّيد محّمد سّيد حيدر)

توفّـي السـيّد العالـم الفاضـل السـيّد محّمـد ]بـن أحمـد بـن[ سـيّد حيـدر الكاظمـّي 

فـي يـوم العشـرين مـن شـهر محـرّم الحـرام سـنة ))131( خمـس عشـرة بعـد الثاثمائة 

واأللـف، وهـو الذي أحدث بناء الحسـينيّة فـي الكاظميّة الموجودة اآلن المنسـوبة إليه، 

أسـس بناؤهـا وبنـى فيهـا الطبقـة األولى، ثـّم أتّمها وأكملها فـي زمان حياة مشـير الملك 

الشـيرازّي المتوفّـى سـنة ])130[، وقد أّرخ الشـيخ جابر الشـاعر الكاظمـّي كمالها بقوله:

يه الفردوس شـــــّيدها الشري)))مشـــــرُي اللك شـــــّيده فأّرخ

)الميرزا محّمد مهدي كلستانة)

توفّي الميرزا محّمد مهدّي گلسـتانة اإلصفهانّي بطهران سـنة )))13( بمرض السـكتة، 

وهـو فاضٌل مـن بيت علم جليل.

)الشيخ كاظم الدجيلّي الكاظمّي)

توفّـي المرحـوم المبرور، الفاضل األديب الشـاعر، الشـيخ كاظم الدجيلّي ابن الشـيخ 

عبد الدائم ابن الشـيخ عبد علّي يوم السـبت غرّة شـهر صفر سـنة )1333( ثاث وثاثين 

 بعـد الثاثمائـة واأللـف، وكان مـن الصلحاء الموثوقيـن عند عموم أهـل الباد، وكان

ملتزًمـا بزيـارة الحسـين في كّل مخصوصة، وله شـعٌر كثير.

)1( نقباء البشر: 19/3)0-1))1.

))( نقباء البشر: )/161.
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)السّيد حسين اإلمام الهندّي)

توفّي السيّد التقّي النقّي، األديب الشاعر الفاضل، المقرئ السيّد حسين ابن السيّد رضا 

علّي المدراسّي الكاظمّي سنة )1336( في سامراء حينما كان زائرًا للعسكرييِن’، وُدفن 

بها في رواق الحرم المطّهر، وكان وجيهاً عند العلماء واألشراف، حسَن المحاضرة، 

كثيَر الذكر لله، شديَد الولع بذكر صاحب األمر )عّجل الله فرجه(، وكان يولم في كّل ليلة 

نصف شعبان وليمة، ويعقد مجلًسا يحضره العلماء والرؤساء واألشراف، ويتلو عليهم هو 

بنفسه ما يقوله من الشعر الفارسّي والعربّي في ذكر مولد سيّدنا صاحب األمر )عّجل 

الله فرجه(، وكان حسَن القريحة في الشعر الفارسّي، وله أشعاٌر فارسيٌة كثيرٌة وقليل من 

الشعر العربّي، أكثر أشعاره بل جلّها في مدح صاحب الزمان )عليه الصاة والسام( وفي 

الِحَكم وموعظة النفس، وكان أقرأ أهل زمانه للقرآن، ولم يوجد بين الفريقين من أهل 

السنة والشيعة أقرأ منه للقرآن بالتجويد، وكان قلياً ما يقرأ في بعض المجالس الشريفة، 

فإذا قرأ أبهر العقول وجلب األلباب، وَمن يسمعه يقرأ يخال أنه لم يسمع القرآن من 

غيره، وكان حسَن الخّط جّداً، فلو قلت إنه أحد ثاثة في جودة الخّط في العراق لما كنُت 

أْن يوفقني لتدوينها، فِمن شعرِه  مبالغاً، وقد جمعُت وريقات أشعاره في رزمة نسأله 

العربّي قوله مؤرًّخا تزيين الّرواق الكاظمّي باآلينه كاري:

]مجزوء الرجز[:

ف اســـــتقاَم  فيَمن  نـــــادي اإلمـــــاِم الَكظـــــِمَســـــْل 
ربُّنـــــا تـــــّى  َهـــــْل 

َ
الَكظِمأ َمـــــوَس  ُطـــــورِ  ف 

فاســـــتَضا تـــــّى  العالـــــِمنَعـــــم  ــــــلُّ 
َ
ك فيـــــِه  َء 

ـَمـا
ْ
ال فِــــــي  نَاَدى  اِظـــــــــــِمِجْبيُل  انلَـّ َدرُّ  للـــــِه 

َجـــــاَد فِــــــي تَاريـِخــــــِه
َ
الَكِظـــــِمأ رَِواُق  َوْهــــــَي 

وله مؤرًّخا نصب الضريح الفضّي على مرقد اإلمامين الكاظميِن: 

]بحر الرمل[:

ْد بَدا ف ُطـــــورِ ُموس واَلواْد
َ
الُقُدِسق بِـــــوادي  انلورِ  بَُس 

َ
ق
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َبـسـيَجـاء جبيــــــُل يُنـادي أرُِّخـوا
َ
ق َضـريٌح  جواَديْـــــــِن 

ْ
لِل

13(4

ومن شعره الفارسّي قوله يخاطب الحّجة )عّجل الله فرجه(: 

اكورحـــم كىن حـــشوا برمـــن مســـكي 
برمـــس عيب دم يـــك نظرت كيمياســـت

يك نفســـت روح خبـــش قالـــب ىب روح را
تراعي حيات وشفاســـت ألـــم  هر مـــرض 

وله شعٌر كثيٌر بالفارسية جمعُت ما عثرُت عليه ودّونته)1(. 

)السّيد موسى الهندّي)

وتوفّي أخوه السيّد موسى ابن السيّد رضا علّي الطبيب الهندّي يوم االثنين ثامن شهر 

ربيع الثاني وقت الظهر سنة )))13(، وُدفن مع أبيه وأخويِه في حجرة الصحن الشريف 

مّما يلي رجلي اإلمامين ’ على يمين الداخل من باب المراد. وكان عالًما فاضًا )رحمة 

الله عليه(، وقد سمعُت من أسرته في الهند: كانت هجرتهم إليها من الحلة.

)السّيد كاظم الهندّي)

وقـد توفّـي قبلـه أيًضـا أخوه السـيّد كاظـم ابن السـيّد رضا علـّي، وذلك يـوم الجمعة 

واحد وعشـرين شـهر رجـب سـنة )0)13( تقريبًا.

)السّيد رضا علّي الطبيب)

السـيّد الجليـل النبيـل، السـيّد رضـا علـّي الطبيـب المدراسـّي الكاظمـّي، وهـو والـد 

السـيّد حسـين والسيّد موسى والسـيّد كاظم المذكورين سابقاً، كان طبيبًا حاذقًا، وللطباع 

موافًقـا، وللفقـراء مسـاعًدا، وهـو جـّدي ألمـي، كانـت وفاتـه سـنة )1301( إحـدى 

وثاثمائـة بعـد األلـف في الكاظميّـة، وُدفن بالصحن الشـريف الكاظمّي ممـا يلي رَِجلْي 

)1( نقباء البشر: )/)8)-86)، وفيه: 1334.



479 اادّءاأك ا بمكل إياا ابمعرك

اإلماميـن فـي الحجـرة الثالثـة مـن باب المـراد على يميـن الداخل إلى الصحن الشـريف، 

وفيـه أبنـاؤه الثاثة: السـيّد موسـى، والسـيّد كاظم، والسـيّد محّمد علـّي، وكان قد توفّي 

في زمان أبيه، وكان ممدوَح السـيرة، مات شـابًا ومن األسـف أّن نسـل هؤالء السـادة 

األماجـد قـد انقطـع إاّل مـن جهـة البنـات، فإنهـم كلّهـم ماتـوا ولـم يُعِقبـوا أوالداً ذكـوراً، 

وكانـت والدة السـيّد رضـا علـّي سـنة )4))1( أربع وعشـرين بعد المائتيـن واأللف.

)الشيخ عبود ذاكر الحسين×)

توفّـي الشـيخ عبـود ابـن الشـيخ درويـش الذاكـر للحسـين×النجفّي الكاظمّي في 

شـهر ربيع األول سـنة )6)13( ست وعشـرين بعد الثاثمائة واأللف في الكاظميّة، إذ كان 

بها محّط رحله وإقامته، ثم نُِقل نعشـه إلى النجف األشـرف وُدفن في الصحن الشـريف، 

وكان جيَّد الصوت وشـجيّه، جمع مجالس كثيرة ودّونها، وهي اآلن موجودة عند ابنه 

الشـيخ علّي وحفيده الشـيخ باقر )وفقه الله وجعله خلفاً عّمن سـلف()1( .

توفّي الشـيخ علّي ابن الشـيخ عبود ذاكر الحسـين× في يوم 17 ربيع األول سـنة 

)1363(، وكان كأبيـه في المهنة.

توفّـي ولـده حفيـد الشـيخ عبود، وهو الشـيخ باقر ابن الشـيخ علّي ابن الشـيخ عبود 

فـي 3) رمضـان سـنة )1337(، وكان شـابًا طريًفـا، حسـَن الصـوت، جيّـَد الحفِظ، حسـَن 

اإللقـاِء، مرغوبًـا فـي منبـرِِه، وكانـت وفاته بالطاعـون في السـنة المذكورة.

)السّيد عبد الرسول شديد الكاظمّي)

توفّـي السـيّد الـورع، التقـّي النقـّي، الصالـح العالـم العامل، السـيّد عبد الرسـول ابن 

السـيّد التقـّي السـيّد محّمـد علـّي )سـلّمه اللـه( ابـن السـيّد عبدالعظيـم المعروفين بآل 

شـديد ثانـي وعشـرين شـهر رمضان سـنة )1330( ثاثيـن بعـد الثاثمائة واأللـف، وُدفن 

بالـرّواق المقـّدس الكاظمـّي خلـف ظهـر الجـواد× عند القبّـة على يميـن الخارج من 

)1( شيخ عبود ابن الشيخ درويش ابن الشيخ إبراهيم ، قال حفيده الشيخ عبد الصاحب: إّن شيخ 

عبود كعبّي. وقال: إّن له مجاميع عديدة، تضم مجالس ومرثيات، تبلغ سبعين مجموعة.
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البـاب مـع جـّده السـيّد عبـد العظيـم المتوفّـى سـنة )8)13(، وكان مولـد السـيّد عبـد 

الرسـول فـي شـهر رجـب سـنة )1300(، وكان أديبًـا شـاعرًا، أتقـَن المقّدمـات إتقانًـا 

حسـًنا، وقـرأ المعالـم والقوانيـن قـراءًة حسـنًة، وكان جـّل تحصيله في النجف األشـرف، 

كان ذا أخـاق حسـنة، وسـجايا مستحسـنة، كان مع كمال دينه وشـّدة تقـاه أريحيًّا، 

ومـع فـرط حيـاه َجلِـًدا قَِسـيًّا َوِفيًّـا، وصديًقـا لـي صدوقًـا، كانـت بينـه وبين أخـي األجل 

السـيّد محّمـد )سـلّمه اللـه( أُخـّوة شـديدة وصداقـة أكيـدة، وله معـه مراسـلة ومكاتبة، 

فمـن شـعره قولـه فـي صدر كتـاب له:

]بحر الكامل:[

بَمـــــن اغدرته  رفًقا  ُمكَمدأمّمـــــُد  لٌب 
َ
وق َحـــــّرا  مهجه   ...  

فؤاَدهُ عنُه  بنـــــَت  لّما  َت 
ْ
ِدوترك

ِّ
الَتوق األَس  بِنـــــرياِن  يَصَى 

قْد هاَم من َشـــــغٍف بُبِّ مّمِدأمّمُد َســـــمًعا َمقالُة َشـــــّيٍق 
ســـــاِهٌر  فقِدك  بعَد  أنِّ  ِديَهنيَك 

ُ
تَرق لم  بَنواظٍر  ـــــها  السَّ أْرىع 

ها 
َ
هديل اَلماَم  َشاطرُت  الُتدِدَحرياَن  َشـــــجوِها  ف  وَحكيُتها 

وتوفّي أبوه السـيّد محّمد علّي شـديد في شـهر رمضان سـنة )1341(، وُدفن عند 

ابنه وأبيه في الـرّواق الكاظمّي.

)الميرزا مصطفى آقا التبريزّي)

توفّـي الميـرزا مصطفى آقا ابن الميرزا حسـن آقا التبريزّي سـنة )))13( تقريبًا، وكان 

عالًمـا فاضـًا، أديبًـا، شـاعرًا ماهرًا، هاجر إلى النجف األشـرف من بلـده تبريز للتحصيل، 

فحصـل علـى شـيء مـن العلـم كثيـر، ثـّم فـي أثنـاء ذلك حصـل له ارتخـاء فـي مفاصله، 

فعيّن له األطباء الرجوع إلى وطنه تبريز، وكان تولّده سـنة ))9)1(، له مصّنفات حسـنة 

ال يحضرنـي اآلن أسـماؤها، ولـه منظومـة في العروض شـرحها الشـيخ الفاضل الشـيخ آقا 

رضا ابن الشـيخ محّمد حسـين اإلصفهانّي، من شـعره في مسـتهل قصيدة:

]مخلّع البسيط[:

ْن وكوَّ صاَغُه  َمن  وَسوَسْنُســـــْبحاَن  َوردٌة  ُغصنـ]ــــــِه[  ف 
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وقـد عارضهـا الشـيخ محّمـد ابن الشـيخ طاهر السـماوّي صاحب كتـاب )الطليعة في 

شـعراء الشـيعة( باقتراح السـيّد الجليل النبيل السـيّد حسـين القزوينّي، فقال:

تفّن حســـــنِِه  ف  َسوَسن)))وجُهـــــَك  الشـــــقيِق  فوَق  أنبَت 

)الشيخ موسى الجّصانّي)

توفّـي الشـيخ موسـى ابـن الشـيخ العالـم العّامـة الشـيخ عبـاس الجّصانّي فجـأًة بعد 

خروجـه مـن الحّمـام يـوم الثاثاء سـابع وعشـرين شـهر ربيـع األول سـنة ))133( خمس 

وثاثيـن بعـد الثاثمائـة واأللـف، وكان ظاهـَر الصـاح، عليـه آثـار الهـدى والوقـار 

)رحمـة الله عليـه())(.

)الشيخ محّمد الحاج كاظم)

توفّـي الشـيخ العالم الفاضل، الشـيخ محّمد ابن الحاج كاظـم الكاظمّي في الكاظميّة 

سـنة )1313( ثـاث عشـرة بعـد الثاثمائـة واأللف، وكان رئيًسـا ُمطاًعا انتهت إليه رئاسـة 

البلـد بعـد وفاة الشـيخ العّامة الشـيخ محّمد حسـن آل يـس الكاظمّي، فصـار يصلّي في 

مكانـه الـذي كان يصلّـي فيـه جماعـًة، وكان محبوبًـا حبًـا جًمـا، يشـبه اإلرادة عند عموم 

عـوام الكاظميّـة، وكان معروفًـا بالفضل والعلم )رحمة اللـه عليه()3(.

)السّيد محّمد أمين البغدادّي الكاظمّي)

توفّي السـيّد الجليل السـيّد محّمد أمين ابن السـيّد حسـن ابن السيّد هادي البغدادّي 

-وهومـن بيـت مجد وطائفة شـرف- في شـهر شـّوال سـنة )1330( ثاثين بعـد الثاثمائة 

واأللـف، وكان فاضـًا خصوًصـا فـي الفقـه، ولـه مهـارة فـي مباحثـة سـطح اللمعـة 

والشـرائع )رحمة اللـه عليه()4(.

)1( نقباء البشر: )/373-374وفيه: سنة 1337.

))( نقباء البشر: )/404.

)3( نقباء البشر: )/)7)-76) وفيه: 1314.

)4( نقباء البشر: 178/1، وفيه: 1331.
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)السّيد حسين آل السّيد حيدر الكاظمّي)
توفّي السـيّد حسـين ابن السـيّد أحمد آل السيّد حيدر الكاظمّي سنة )0)13( عشرين 

بعـد الثاثمائـة واأللـف فـي بغـداد، وكان سـاكًنا بهـا مرجًعـا ألهلها فـي المسـائل، يُفتي 

الشـيعة علـى حسـب رأي مقلّديهـم، ولّما مات نُِقل نعشـه إلى الكاظميّـة، فصار له 

.)1(تشـييًعا عظيًما، وُدِفن بالحسـينيّة بمقبرتهم مـع إخوته

)الشيخ سلمان نوح)

توفّـي الشـيخ سـلمان بـن داود بـن سـلمان بن نـوح بن محّمد في شـهر شـعبان يوم 

النيـروز سـنة )1308( ثمـان بعـد الثاثمائـة واأللـف، وهو أهـوازّي األصل مـن آل غريب 

-وآل غريـب طائفـة من كعب- وقد سـكن الكاظميّة، وكان فاضًا سـخيًّا، شـجاًعا، شـاعرًا 

أديبًـا، حسـَن الـذوِق، جيّـَد القريحِة، سـريَع الحفِظ. قيـل: كان يحفظ القصيـدة الطويلة 

بعـد تاوتها مـرًة أو مرتين))(.

)الشيخ حمدي عبد الغفار الكاظمّي)

توفّـي الشـيخ العالم الفاضل الشـيخ حمدي بـن عبد الغفار بن محّمـد تقّي الكاظمّي 

مسـكًنا ومدفًنـا فـي آخر شـهر رمضان سـنة )1303( ثاث بعـد الثاثمائة واأللـف، وُدفن 

بـداره فـي الكاظميّـة، وذكـر لي ابنه الشـيخ محّمد علـّي الروضة خان أنـه كان مجازًا من 

.الشـيخ المرتضى األنصارّي

)الشيخ جابر عبد الغفار)

توفّـي الشـيخ جابـر ابـن الشـيخ حمـدي بـن عبـد الغفـار بـن محّمـد تقـّي الكاظمّي 

سـابع عشـر جمـادى الثانية من شـهور سـنة )1319( تسـع عشـرة بعد الثاثمائـة واأللف 

فـي قريـة بلـد -وهـي قريـة بيـن سـامراء وسـميكة- وكان قـد هاجـر إليهـا بطلـب منهم 

إلرشـادهم فـي مسـائلهم الدينيّـة، ونُِقـل نعشـه إلـى النجف وُدفـن هنـاك، وكان فاضًا، 

)1( نقباء البشر: )/7)).

))( نقباء البشر: )/7)8.
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أديبًـا شـاعرًا، كثيـَر الحفـِظ، حسـَن المجلـِس والمحاضـرِة )رحمـة الله عليـه()1(.

)السّيد علّي عطيفة)

توفّـي السـيّد علّي عطيفة في سـنة )1307( سـبع بعد الثاثمائة واأللـف، وكان عالًما 

فاضـًا، صالًحـا تقيًا، وهو من أسـاتيذ السـيّد الوالد )دام ظلّه( في علـم النحو )رحمة الله 

عليه( )مكّررة هذه الترجمة وسـتأتي())(. 

)السّيد محّمد الطباطبائي)

توفّـي السـيّد محّمـد ابـن السـيّد اإلمـام العّامة السـيّد محّمد كاظـم اليـزدّي النجفّي 

الطباطبائي ليلة السـبت ثالث عشـر شـهر جمادى األولى سـنة )1334( أربع وثاثين بعد 

الثاثمائـة واأللـف فـي الكاظميّة، ونُِقل نعشـه إلـى النجف )رحمة اللـه عليه()3(.

)السّيد الصدر)

توفّـي حّجـة اإلسـام وإمام الشـيعة وثقتها والُمطاع فيها السـيّد إسـماعيل ابن السـيّد 

صـدر الديـن ابـن السـيّد صالـح العاملـّي فـي الكاظميّـة ثاني عشـر جمـادى األولى سـنة 

)1338(، وُشـيّع تشـييًعا عظيًمـا، وصلّـى عليـه ولـده السـيّد األجـل األفضل حّجة اإلسـام 

السـيّد محّمـد مهـدّي، وُدفـن فـي رواق اإلمـام الجـواد فـي الحجـرة الكائنـة فـي اإليوان 

الثالـث علـى يميـن الداخـل إلى الـّرواق من بـاب المراد، وأُقيمـت له فواتـح كثيرة، وقد 

رثته الشـعراء بمـراٍث كثيـرة جيّدة)4(.

]السّيد أسد اهلل الكاظمّي[

توفّـي السـيّد أسـد اللـه ابـن السـيّد حسـين البصير الحسـينّي الكاظمـّي يـوم األربعاء 

)1( نقباء البشر: 1/)7) وفيه: حدود ))13.

))( نقباء البشر: 1481/4-)148 وفيه سنة: 1306.

)3( نقباء البشر: )/)7).

)4( نقباء البشر: 9/1)160-1.
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خامـس جمـادى األولـى سـنة )1346( سـت وأربعيـن وثاثمائة وألـف، وُدفن فـي الّرواق 

المطّهـر الكاظمـّي قـرب إيـوان الشـيخ المفيـد، وكان سـيًّدا أبيًّـا حميًّـا، مـن أهـل المودة 

والمصافـاة وحسـن العشـرة، من المشـتغلين في العلـوم الدينيّـة وقد اختـار البزازيّة آخر 

أمره، ولم تطُل أيامه فيها، ]وله[ ولد شـاب اسـمه محّمد كاظم )أنشـأه الله منشـأً مباركًا(.

)السّيد محّمد صادق الطباطبائي)

توفّـي السـيّد محّمـد صـادق ابن السـيّد محّمد باقـر ابن السـيّد أبو القاسـم المعروف 

بالحّجـة الطباطبائـي الحائـرّي يـوم الجمعـة في السـاعة الحادية عشـرة منه في شـهر ذي 

الحّجـة الحـرام سـنة )1338(، وكان عالًما فاضًا، تَلَمذ علـى المرحوم آية الله اآلخوند 

مّا محّمد كاظم الخراسـانّي النجفّي صاحب )كفاية األصول( وله حاشـية على )الرسـائل(، 

وقـد شـرح )نجـاة العبـاد( وال أدري إلـى أي مبحث بلغ شـرحه، وله تقرير أبحاث أسـتاذه 

اآلخونـد، ولـه نظـم في الفقه كثير، وغير ذلك ال يحضرني أسـماؤها اليـوم، وُدفن مع أبيه 

فـي المقبـرة الكائنة في سـوق موالنا أبـي الفضل على يميـن الذاهب)1(.

)الشيخ إسماعيل المحالتّي)

الشـيخ العالـم الفاضـل، العّامـة الشـيخ إسـماعيل المحاتـّي النجفـّي، توفّـي سـنة 

)1343( ثـاث وأربعيـن وثاثمائـة بعـد األلف، وكان مـن العلماء العامليـن، ومّمن يُنظر 

إليـه ويُنتظَـر للمرجعيـة، ولم يسـاعده القـدر))(.

)الشيخ مهدي أبو البساتين)

وفي سنة وفاته أيًضا توفّي الشيخ مهدي آل الشيخ جعفر المعروف بـ)أبو البساتين(.

)السّيد مهدّي الطباطبائي)

توفّي السـيّد الخليل النبيل، ذو النسـب األصيل والمجد األثيل، العالم الفاضل السـيّد 

)1( نقباء البشر: )/)86-864 وفيه: سنة 1337.

))( نقباء البشر: 164-163/1.
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مهـدي ابن السـيّد العّامة السـيّد أبو القاسـم المعـروف بالحّجة الطباطبائـي الحائرّي في 

شـهر جمـادى األولـى سـنة )1341( إحـدى وأربعيـن بعـد الثاثمائـة وألـف هجريـة فـي 

كربـاء فجـأًة، وكان يؤّم الجماعة في صحن الحسـين×. ذو ظاهر مليح، وترك ولدين: 

أكبرهمـا السـيّد ضيـاء الديـن، واآلخر السـيّد عبـاس، واألخير أّمه بنت السـيّد جـواد بحر 

العلوم الطباطبائـّي الحائرّي.

)الحاج ميرزا حسن الهمذانّي)

توفّـي السـيّد الجليـل، العالـم العّامـة الحاج ميـرزا حسـن الهمدانّي بهمدان في شـهر 

جمـادى اآلخـرة سـنة )1341( إحـدى وأربعيـن وثاثمائـة وألـف، ونُِقل نعشـه إلى النجف 

األشـرف، ولّمـا ورد نعشـه الكاظميّة ُشـيّع بعد اسـتقباله تشـييًعا عظيًمـا، وكان مّمن حضر 

عالي مجلس درس السـيّد اإلمام الحّجة آية الله الميرزا محّمد حسـن الشـيرازّي في ُسـّر َمن 

رأى، وكان في همدان بلده رئيًسـا ُمطاًعا، مسـلًّما مقّدًما، غيَر مدافع )رحمة الله عليه()1(.

)الميرزا إبراهيم السلماسّي)

توفّـي المرحـوم المبـرور، العالـم الفاضـل الميـرزا إبراهيم ابـن الميرزا إسـماعيل ابن 

الميـرزا زيـن العابديـن السلماسـّي الكاظمّي في شـهر صفر سـنة ))134( فـي الكاظميّة، 

وُدفـن عنـد أبيـه فـي الـّرواق الكاظمـّي فـي اإليـوان المقابـل إليـوان قبـر الشـيخ المفيد 

)قـّدس اللـه روحـه(، وقـد ُشـيّع تشـييًعا عظيًمـا أغلقـت فيـه األسـواق، ولُطـم لـه علـى 

الصـدور )فرحمـه اللـه ورضـي عنه وأرضـاه())(.

]السّيد علّي عطيفة الكاظمّي[

السـيّد علـّي ابـن السـيّد محّمـد ابـن السـيّد عطيفـة الكاظمـّي، عالـٌم فاضـٌل، نحويٌّ 

، تخـرج علـى الشـيخ العّامـة الشـيخ محّمـد حسـن  ، شـاعٌر أديـٌب، فقيـٌه أصولـيٌّ  لغـويٌّ

آل يـس، وعلـى غيـره مـن علمـاء النجـف األشـرف حينمـا كان مهاجـرًا لاشـتغال، ولـه 

)1( نقباء البشر: 7/1)4 وفيه: ابن محّمد كاظم.

))( نقباء البشر: 10/1 وفيه: شهر محرم.
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مؤلّفـات، رأيُت له شـرح )منظومة السـيّد بحـر العلوم الطباطبائّي( فـي الفقه، ورأيُت له 

)تعليقـة علـى رسـائل الشـيخ مرتضـى األنصارّي( علـى هامش نسـخة )الرسـائل(، ورأيُت 

له حاشـية على )الرياض(، وأخبرني ولده السـيّد حسـن أّن له شـرح )الهيئة( في النجف 

توفّي سـنة )1307( سـبع وثاثمائـة وألف.

ومن شـعره ما أنشـدني له ابنه السـيّد حسـن في الكاظميّة في الصحن الشـريف في 

أحد أواوين جهة القبلة في شـهر شـعبان في الثاني والعشـرين من سـنة )1346(:

]بحر الرمل[:

 ف كِّ أمـــــٍر التََضل 
ْ

معتدل؟اعَتـــــِدل طريـــــِق  ف  أضال 
َهْل يُســـــاوي ربُّ ِعلٍم َمن َجَهل؟واعلْم الــــــيَء ولو مستحَقًرا

ما 
َ
انَْدمْلواحـــــَذَرا اغئلَة الَقـــــوِل ف

َ
ف شـــــيًئا  الْقَوِلُ  جَرَح 

وله أيًضا ما أنشدنيه ابنه المذكور:

]بحر السريع[:

ما
َ
مالِلحلـــــِم َحٌد إْن تعـــــّدى ف

ُ
يُســـــُن ِمن ِذي الِلِم أْن يَل

وقد تكّررت ترجمته في هذا المجموع فا تغفل. 

]السّيد آقا نور السلطان آبادّي[

توفّـي السـيّد آقـا نـور السـلطان آبادّي في شـهر رجب سـنة )1341( إحـدى وأربعين 

وثاثمائـة وألـف، وهـو مـن العلمـاء المشـاهير فـي سـلطان آبـاد، مسـلَّم فـي الرئاسـة 

العلميـة، مثنـّي الوسـادة، وهو الذي أخذ الشـيخ العّامة الشـيخ عبد الكريـم اليزدّي إلى 

سـلطان آبـاد، ورّوجـه حتـى صار مـن المراجـع العاّمة فـي إيران للشـيعة)1(.

]الشيخ إبراهيم الصاليانّي النجفّي[

الشـيخ العّامـة، التقـّي النقّي الشـيخ إبراهيـم الصاليانـّي النجفّي، توفّـي في النجف 

)1( نقباء البشر: )/18).
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األشـرف سـنة )1343( ثـاث وأربعيـن وثاثمائـة بعـد األلـف، وكان فقيًها ربانيًّـا، يثق به 

جـّل األفاضـل فـي النجف وما تحـوف به في الجماعة، ولعلّه كان مـن المقلّدين في أمور 

الديـن )قّدس اللـه روحه()1(.

)السّيد حسين المدّرس اإلصفهانّي)

، يُلّقب  ، مهّذٌب صفـيٌّ سـيٌّد جليـٌل، فاضـٌل نبيٌل، يحـّب العلم ويتذاكر به، تقـيٌّ نقيٌّ

بالمـدرّس، كان متوليًـا لمدرسـة الصـدر فـي النجـف األشـرف، جـاء إلـى الكاظميّـة وهـو 

مريـض بـدن الشـيخوخة، ذهـب إلى سـامراء للزيارة وتغييـر الهواء، فمات بهـا في أوائل 

شـهر جمـادى األولـى سـنة )1344( أربع وأربعيـن وثاثمائة بعـد األلف))(.

]السّيد حسن عطيفة الكاظمّي[

السـيّد حسـن ابـن السـيّد علّي ابـن السـيّد محّمد ابن السـيّد عطيفـة الكاظمّي، سـيٌّد 

جليـًل، طيّـٌب طاهٌر، فاضٌل كامٌل، رأيته وقد تجـاوز الثمانين ومع ذلك فهو بكمال الطراوة 

واالنبسـاط، خفيف الطبع، ترابّي الطبيعة، حسـن المعاشرة، سألته عن تولّده فقال: ولدُت 

في النجف األشـرف في شـهر شـعبان سـنة )64)1( أربع وسـتين ومائتين بعد األلف)3(.

)الشيخ عبد النبّي النورّي)

نزيـل طهـران، عالـٌم فاضـٌل، محّقـٌق مدقّـٌق فـي المعقـول والمنقـول، تخـرج علـى 

آيـة اللـه السـيّد الميـرزا محّمد حسـن الشـيرازّي وغيـره من العلمـاء، هاجر إلى سـامراء 

أيـام أسـتاذه فنـال الحـّظ األوفـى والنصيـب األوفـر مـن العلم، ثّم عـاد إلى طهـران وكان 

مـن المراجـع بهـا، توفّـي في العشـر الثاني مـن المحرم سـنة )1344( أربـع وأربعين 

وثاثمائـة بعـد األلف)4(.

)1( نقباء البشر: 4/1-).

))( نقباء البشر: )/79)-80).

)3( نقباء البشر: 417/1.

)4( نقباء البشر: 3/)4)1.
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]السّيد محّمد الفيروزآبادّي[

توفّي السيّد العّامة الحّجة، أحد المراجع للشيعة في عصره السيّد محّمد الفيروزآبادّي 

النجفّي في سلخ ربيع األول سنة ))134( خمس وأربعين بعد الثاثمائة واأللف)1(.

)الحاج ميرزا علّي الشهرستانّي الحائرّي)

سـيٌّد جليـٌل، عالـٌم نبيٌل، كان مرجًعا في التقليد ألهالـي كرباء على الغالب ومقلّدين 

فـي كرمنشـاه، وربمـا كان لـه بغيرها أيًضـا، كان محبوبًا عنـد الكربائييـن؛ الختياره 

طريقـة التزّهد والتقّشـف، فربّما فلح بسـتانه بيـده على ما أخبرني به بعـض الحائريّين، 

ُسـّفر إلـى إيـران مع العلماء حين ُسـّفروا على أثر انعقـاد المجلس التأسيسـّي، وكانوا قد 

خالفـوا الحكومـة وحرّمـوا فسـخه والمداجلـة فيـه لألهليـن، فكان تسـفيرهم إلـى إيران 

ضربـة قاضيـة علـى كيـان الهيئـة العلميـة فـي العـراق، بل فـي جميع بـاد الشـيعة، فا 

حـول وال قـوة إال بالله العلـّي العظيم.

توفّي ثاني عشـر شـهر رجب سـنة )1344( أربع وأربعين بعد الثاثمائة واأللف، 

وُدفن بكرباء دار إقامته ووطنه ومسـقط رأسـه )قّدس الله روحه())(.

]السّيد علّي العاّلق[

، هشٌّ  السـيّد علـّي العـاق ابن السـيّد ياسـين العّاق النجفّي، سـيٌّد جليٌل، تقـيٌّ نقيٌّ

، حسـُن الضميـِر، ظريـٌف، طيّـٌب المحاضرِة، تلوح عليه آثار الشـرف والسـيادة، من  بـشٌّ

رجـال المصافـاة، محمـوُد الخلطـة، عفـٌو صفـوٌح، رحيـُب الصـدِر، قـد اتّسـم بالجميـل، 

واجتمعـت فيـه خـال المـروة، ومـع ذلك كان مـن أهل العلـم والفضـل، توفّي بعد 

مـرض طويـل قيـل: كان سـرطان المعدة، في النجف األشـرف ثاني شـهر رمضـان المبارك 

سـنة )1344( أربـع وأربعيـن وثاثمائة بعـد األلف)3(.

)1( نقباء البشر: )/174-)17.

))( نقباء البشر: 1410/4-1411 وفيه: 11 رجب.

)3( نقباء البشر: 7/4))8-1))1.
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)الشيخ علّي الحّلّي الغروّي)

كان شـيًخا جليـًا مـن أهل العلم والصـاح والتقوى، يؤّم النـاس بالجماعة في الصحن 

الشـريف الحيـدرّي، ابتُلـي بمـرض طويـل كان بـه رهيـن الفـراش، طـال به مـا يقرب من 

ثـاث سـنين، ولعلّـه كان فالًجـا، وتوفّـي فـي شـهر شـعبان سـنة )1344( أربـع وأربعيـن 

وثاثمائـة بعـد األلف، وصلّى عليه حّجة اإلسـام الميرزا محّمد حسـين الغـروّي النائينّي، 

كمـا صلّـى في مكانـه في الصحن الشـريف.

ولـه ولـد صالح اسـمه الشـيخ حسـين مـن الفضـاء المازميـن لـدرس الشـيخ الميرزا 

حسـين النائينـّي ومـن خّواصـه )وفّقـه الله لمراضيـه()1(.

)السّيد أبو تراب الخونسارّي)

عالـٌم فاضـٌل جليٌل، وسـيٌّد شـريٌف نبيٌل، له قَـَدم في العلم قديـم، وقَلَم خيره عميم، 

ورأيـُت لـه كتـاب )شـرح نجـاة العبـاد( تماًمـا، وقـد طُبع علـى الحجـر بإيـران، وإجازات 

بقلمـه لبعـض المسـتجيزين، كان قليـَل الحـّظ؛ ألنـه مع اعتـراف أهل الفضـل بفضله لم 

يكـن لـه مـن اآلثـار الظاهريّـة بعـض مـا لنظيـره، رأيتُـه مـراراً واجتمعـُت به، وهو سـيٌّد 

وقـوٌر، متواضـٌع وسـيٌم، زاده اللـه بسـطًة في العلم والجسـم.

توفّي سنة )1346( ست وأربعين بعد الثاثمائة واأللف))(.

]السّيد أبو القاسم إمام الجمعة[

السـيّد أبـو القاسـم إمام الجمعة فـي طهران والرئيـس بها، وكان تحصيلـه في النجف 

األشـرف، تخـرج علـى اآلخونـد مـّا محّمـد كاظـم الخراسـانّي أسـتاذ الفقهاء فـي عصره، 

توفّي سـنة )1346()3(.

)1( نقباء البشر: 3/4)4-14)14.

))( نقباء البشر: 7/1)-8).

)3( نقباء البشر: 69-68/1.
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]الحاج شيخ نور اهلل اإلصفهانّي[
الحـاج شـيخ نـور اللـه ابن الشـيخ محّمد باقـر اإلصفهانـّي، كان من العلمـاء العاملين 

والرؤسـاء النافعيـن، مقّدًما على سـائر طبقات علماء إصفهان، بل فـي إيران قاطبة، ومع 

، عالٌم فاضـٌل، كريٌم بـاذٌل، َوُصوٌل ألرحامـه، له ثروة  ، مهـّذٌب صفيٌّ ذلـك فهـو تقـيٌّ نقيٌّ

ومـال، توفّـي غـرّة رجب سـنة )1346( سـت وأربعيـن وثاثمائة بعد األلـف في قّم، 

حينمـا جـاء إليها مـع كافة علماء إصفهان للتفاهم مع الحكومـة اإليرانية في بعض األمور 

العاّمـة، ونُِقـل نعشـه إلـى النجـف األشـرف من طريـق الكاظميّـة فكرباء، فصـار له في 

العتبات تشـييع حسـن، وُدفن في مقبرة الشـيخ كاشـف الغطاء مع أبيه)1(.

]الشيخ كاظم روضة خان[

الشيخ كاظم ابن الشيخ سلمان الروضة خان، ُولد سنة ))131())(.

]الشيخ عبد الحميد كليدار[

توفّـي الشـيخ عبد الحميد ابن الشـيخ طالب كليـدار الروضة الكاظميّـة ليلة الخميس 

7) سـابع وعشـرين ذي الحّجة سـنة )1336( سـت وثاثين بعد الثاثمائة وألف.

ونسـبه هكـذا: الشـيخ عبـد الحميـد ابـن الشـيخ عبدالـرزاق ابـن الشـيخ محّمـد ابن 

الشـيخ حسـين ابـن الشـيخ محّمـد ابن الشـيخ عبـد النبـّي ابن الشـيخ مبارك ابن الشـيخ 

أحمـد خـازن الروضـة المقّدسـة الكاظميّة.

وكان تولّده سـابع ذي القعدة سـنة )78)1(، وصار كليدار سـنة ))130(، وسـافر إلى 

اآلسـتانة ومكة المعظمة سـنة )1318(.

]السّيد مصطفى الكاشانّي[

توفّـي السـيّد العالـم العلـم، الجليـل السـيّد مصطفـى الكاشـانّي الغروّي ليلـة الثاثاء 

)1( نقباء البشر: )/4))-))).

))( نقباء البشر: )/71-70.
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7) سـابع وعشـرين شـهر]رمضان[ سـنة )1336( سـت وثاثيـن بعـد الثاثمائـة وألف في 

الكاظميّـة، وُدفـن بهـا في مقبرة اختـّص بها في الجانب القبلّي مـن طارمة صحن قريش، 

وكان مـن جملـة تامـذة الشـيخ العّامـة األفضـل الشـيخ محّمد تقـّي اإلصفهانـّي صاحب 

)الحاشـية علـى المعالـم(، وكان مّمن تطّوع وخـرج مجاهًدا في حـرب البصرة لدفاع 

اإلنكليـز فيَمـن خرج مـن العلماء األعـام )قّدس اللـه أرواحهم()1(.

)الشيخ فتحعلّي الزنجانّي)

شـيٌخ جليٌل، وعالٌم نبيٌل، تخرج على الشـيخ العّامة الحاج ميرزا حبيب الله الرشـتّي 

الغـروّي، حّدثنـي الحـاج أبـو الحسـن اإلصفهانـّي مـن التّجـار فـي النجـف األشـرف، 

وهومن أهل المعرفة والصاح في شـهر شـعبان سـنة )1346( يوم الجمعة بدارنا أنه كان 

كثيـَر التـرّدد عنـد الشـيخ فتحعلـّي المذكور في جسـر الكوفة؛ ألّن الشـيخ كان يسـكنها، 

وأنـه كان يتولّـى خدماتـه تقربًـا إلى الله لمـا يعتقده به من مراتب العلـم والعمل، وقال: 

إنـي كنـُت حاضـرًا عنـده فجاءه شـيخ يُسـّمى الشـيخ محّمـد حسـين القمشـه - أي يريد 

السـفر -، فقال له الشـيخ: ال تسـافر ألّن أمير المؤمنين× أخبر عن سـفرك هذا، وأنه 

سـفر معصية، فقال له الشـيخ المذكور: ومن أين علمَت أّن أمير المؤمنين أخبر بسـفري 

أنـه يكـون سـفر معصيـة؟ فأخـرج لـه كتابًـا قرأ عليـه فيه، فـإذا فيه ذلـك جليًّـا، فقال له 

الشـيخ محّمـد حسـين القمشـه - أي المذكـور -: إًذا إنـي ال أسـافر، فلّمـا خـرج من عنده 

التفـت إلـّي وللحاضريـن فقـال: إنـه ال بّد وأن يسـافر؛ ألّن سـفره لـه فيه آجيـل-أي دنيا- 

فـكان كما قال، وسـافر الشـيخ المذكور.

وقـال الحـاج أبـو الحسـن )سـلّمه اللـه(: إّن الطلبـة فـي النجـف األشـرف إذا أعضلت 

عليهـم مسـألة يرجعـون فيها إلى الشـيخ فتحعلّي، فيكشـف لهم عن غوامضهـا، قال: إنه 

لـم يتصـرّف بالحقـوق، ولـم يقبـل من أحد شـيئًا مـن المال حتـى مـات، وكان يعيش بما 

يأتيـه مـن بلـده زنجان مـن واردات ملك حقير له بهـا، وقال: إنه كان يتولّى إدارة شـؤونه 

بيـده فـي بيتـه؛ ألّن عياله علوية، وكان ال يرضى باسـتخدامها، وحّدث عنه بأحاديث تدّل 

)1( نقباء البشر: )/)37-378 وفيه: اليوم التاسع والعشرين.
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علـى نفـس قّدسـيّة، وإلهامات ربانيّة، وقال: إنـه مات بعد ألف وثاثمائة والثاثين سـنة 

)1330(، وقـال: إنـه يتجّمـل في الخارج باللبـاس، ويلبس في بيته أدون لباسـه)1(.

)السّيد محّمد باقر اللكهنوّي الهندّي)

السـيّد محّمـد باقـر اللكهنـوّي الهنـدّي ابن السـيّد أبي الحسـن ابن السـيّد ميـر علّي، 

عالـٌم فاضـٌل، رئيـٌس مقـّدٌم، مرجـٌع للتقليد فـي الهنـد، زار العتبات العاليات فـي العراق 

الكاظميّـة، فسـامراء، فكربـاء، وبقـي، زار  الثانيـة سـنة )1346(،  فـي شـهر جمـادى 

المخصوصـات مـن أّول رجـب ونصفه، ثـّم زار المبعث في النجف األشـرف، ثّم رجع إلى 

الكاظميّـة لتجديـد الزيـارة، فزار الجوادين، ثّم سـافر إلى سـامراء فزار العسـكريّين’، 

ولمـا رجـع زرتـه فـي داره فرأيتـه سـيًّدا جليًا، وقـوًرا متواضًعا، حسـَن األخـاق، محموَد 

العشـرة، تظهـر عليـه مامـح الزهـد، وقـد حّدثنـا بقضايـا تـدّل علـى كمـال تقّدمـه فـي 

لكهنـو، ويظهـر أّن لـه خدمـات مشـكورات فـي المظاهـرات ضـّد قضيـة فاجعـة البقيـع 

خـدم بهـا الديـن والطائفـة، ثّم زار أبـا عبدالله سـلمان الفارسـّي ورجع ليـًا، وكانت ليلة 

الجمعـة فدخـل الحـرم الشـريف الكاظمـّي وبقي فيـه إلى الثالثـة ليًا ورجع لـداره، وقد 

أحـّس بتعـب كثيـر وحّمى، ولم تزل الحّمى تشـتّد به حتى قرب النصف شـعبان، فسـافر 

علـى حالـة المـرض ]إلى[ كرباء، ولما وردها اشـتّد مرضـه وابتُلي بالسرسـام، وتوفّي يوم 

الخميـس 16 شـعبان وُدفـن ليلـة الجمعـة سـنة )1346( سـت وأربعين وثاثمائـة وألف، 

ودفنـوه فـي مقبـرة الكابليّـة مـع أبيـه )قـّدس الله روحـه(، وحّدثنـي الحاج شـيخ هادي 

الكشـميرّي أّن أبـاه وجـّده قدمـا للعـراق كذلك وتوفّيـا أيًضا))(.

]الشيخ باقر علّي حيدر[

الشـيخ باقـر بن علّي بن حيدر المشـتهر بالشـيخ باقـر علّي حيدر، شـيٌخ جليٌل، عالٌم 

، محبوٌب وفي بلده مرهـوٌب، كثيُر الخيـر والبركة، من  ، مهّذٌب صفـيٌّ فاضـٌل، تقـيٌّ نقـيٌّ

)1( نقباء البشر: )/10 وفيه: سنة 1338.

))( نقباء البشر: 1/)193-19.
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أهـل قريـة سـوق الشـيوخ، هاجر إلى سـامراء أيـام أسـتاذ العلماء السـيّد الميـرزا محّمد 

حسـن الشـيرازّي، وبقـي فيهـا سـنين لـدرس العلـم، وقبلهـا فـي النجـف األشـرف، ولمـا 

وقعـت الحـرب العثمانيـة اإلنكليزيـة فـي العراق خرج مجاهـًدا، وكان قائـًدا ألهل باده، 

وقد أبدى شـجاعة وبسـالة يؤيدها له التاريخ، واستشـهد في يوم التاسـع والعشـرين من 

شـهر ربيـع األول سـنة )1333( ثـاث وثاثيـن وثاثمائـة بعد األلـف )قّدس اللـه روحه(، 

وحشـره مع سـادته محّمد وأهـل بيته)1(.

]الشيخ حسن المامقانّي[
الشـيخ حسـن ابن الشـيخ عبـد الله المامقانـّي الحائرّي، ثـّم النجفّي تحصيًا ورئاسـًة 

ومدفًنـا، عالـٌم فاضـٌل، مرجـٌع فـي التقليـد، انتهـت إليـه رئاسـة العلـم والتدريـس وهـو 

صاحـب كتـاب )البشـرى فـي أصـول الفقه(، توفّي يوم السـبت ثامن عشـر محـرم الحرام 

سـنة )3)13( ثـاث وعشـرين وثاثمائة بعـد األلف، وُدفن بـداره في النجف األشـرف))(.

]السّيد رضا الطباطبائّي[
السـيّد رضـا الطباطبائـّي ابـن السـيّد زيـن العابديـن ابـن السـيّد حسـين ابـن السـيّد 

محّمـد المجاهـد ابـن السـيّد ميـر سـيّد علـّي صاحب الريـاض، عالٌم عامـٌل، زاهـٌد عابٌد، 

راكـٌع سـاجٌد، قليـُل العاقـة بالدنيـا وحطامهـا، كمـا أنـه قليـل المعاشـرة، مـازٌم لبيته ال 

يخـرج إاّل للزيارة في الحرمين الشـريفين الحسـينّي وحرم أبـي الفضل’ أو زيارة بعض 

إخوانـه أو لقضـاء حاجـة لهـم بواسـطته يمشـي لهم بهـا، وكان بسـيطًا في المعيشـة َمن 

دخـل حجرتـه فـي بيتـه ال يـرى فيهـا سـوى فراشـه الـذي تحتـه، وهـو قطعـة مـن النمد 

ووسـادة مـن القطن وآنيتان من الكاشـي وسـراج، هو جـّد أوالدي ألّمهم قلـت ]له[ يوًما: 

لِـَم ال تفـرش فراًشـا أحسـن مـن هـذا، فقال: إّن هـذه الكيفية من المعيشـة هي السـبب 

الوحيـد فـي قلّـة العاقة بالدنيا، ولزاًمـا لي ليس لي عاقة بالدنيا أبـداً حتى أني جاهدُت 

نفسـي فقطعـُت عاقتي عـن أوالدي أيًضا. 

)1( نقباء البشر: 1/)1)-16).

))( نقباء البشر: 409/1-411 وفيه: 9) محرم.
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 أّن تولده سنة )64)1( أربع وستين ومائتين بعد األلف، وتوفّي قرأُت بخطّه

يـوم الثاثـاء وقـت العصر 3) شـهر ربيع األول سـنة )1333( ثاث وثاثيـن وثاثمائة بعد 

األلـف، وُدفـن في مقبرته اآلن بيـن الحرمين بكرباء.

ولـه ولـٌد تقـيٌّ نقـيٌّ صالـٌح مـن أهـل العلم، وهـو السـيّد الجليل السـيّد محّمـد تقّي 

الطباطبائـي )حفظـه اللـه وكثّـر أمثاله(. 

)السّيد ناصر البحرانّي)

نزيـل البصـرة، سـيٌّد جليٌل، وعالـٌم نبيٌل، ورئيـٌس ُمطاٌع، يـزوره الوالي بـداره ويحترم 

أفـكاره، وإذا أمـره بأمـر ال يخالفـه، كان مـن تامـذة العّامـة الشـيخ مرتضـى األنصـارّي، 

ويـروي عنـه باإلجـازة وهـو من بيت علم، توفّي في شـهر رجب سـنة )1336( سـت 

وثاثيـن وثاثمائـة بعـد األلـف عـن عمـر يناهـز التسـعين، ونُِقـل نعشـه الشـريف إلـى 

النجـف األشـرف، وُدفـن بها )قـّدس الله سـره()1(.

)السّيد محّمد الهندّي)

السـيّد محّمـد الهندّي ابن السـيّد هاشـم النقـوّي، عالٌم فاضـٌل، جليٌل متتبـٌع، متضلٌّع 

كثيُر الحفِظ، قويُّ الحافظة، كُفَّ في آخر أمره، وصار مرجًعا في التقليد لبعض المؤمنين 

ولكنـه كانـت معه بسـاطة وباهة، وله فيها نوادر مضحكة، ومـع ذلك فهو جبل من جبال 

 ،العلم، هاجر إلى سـامراء أيام أسـتاذ العلماء السـيّد الميرزا محّمد حسـن الشـيرازّي

وتوفّي في النجف األشـرف سـنة )4)13( أربع وعشـرين وثاثمائة بعد األلف))(.

)الشيخ حّمادي نوح الحّلّي)

، رأيتـه وقد تجـاوز المائة سـنة ولم أَر فيـه وهًنا  شـاعٌر مفلـٌق، أديـٌب، نحـويٌّ لغـويٌّ

غيـر أّن سـمعه كان قـد قـّل، وكان ينظم الشـعر ولكن شـعره يغلب عليه الخشـونة؛ ألنه 

)1( نقباء البشر: )/487 وفيه سنة: 1331.

))( نقباء البشر: )/93) وفيه: سنة 3)13.
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كان يسـتعمل األلفـاظ المعجرفـة، كقوله:

]بحر الطويل[:

فـــا الصَّ َصيخـــوُده  فيـــه  يـــوٍم  بصيخـــوِد 
صاِهُر يشـــوبه  الشـــوِل  هجـــاِن  ســـديُف 

ونقـل عنـه أنه قال: أدركت الشـيخ أبـا علّي صاحب الرجال، مات في شـهر صفر 

سـنة )))13( خمس وعشـرين وثاثمائة بعد األلف، وله ابٌن، وله ديوان شـعر يزيد على 

عشرة آالف بيت)1(.

)الشيخ نصر اهلل الحويزّي)

فاضـٌل عالـٌم، مـن األبرار األتقياء المواظبيـن على الطاعات والعبادة، حسـُن الصحبة، 

طيّـُب المجلـس، محمـوُد العشـرة، مـن األبرار الذين ليـس ألحد فيهم مفخـرة، توفّي في 

النجف األشـرف وهي محّل إقامته وسـكناه، في شـهر شـّوال سـنة )1346( سـت وأربعين 

وثاثمائـة بعد األلف )قّدس اللـه روحه())(.

)السّيد حسين اإلشكورّي الغروّي)

عالـٌم فاضـٌل، يـؤّم الجماعـة فـي حرم أميـر المؤمنين من جهـة الرأس الشـريف، جاء 

زائـرًا لإلماميـن الُهماميـن الكاظميـن’، وتوفّي فجـأًة في النوم يوم الثاثـاء عصرًا ثالث 

عشـر شـّوال سـنة )1349( تسـع وأربعين بعد الثاثمائة وألف، ونُِقل نعشـه إلى النجف 

األشـرف فـي سـيارة، وكان تشـييعه تشـييًعا فخًمـا )رحمة الله عليـه(، وقد ذكـره على ما 

ببالـي العّامة النورّي في )دار السـام( بمناسـبة طيـف كان رآه)3(.

]السّيد محّمد تقّي البغدادّي[

السـيّد محّمـد تقـّي البغدادّي أصًا ومنشـأً، والغـروّي هجرًة وتحصيًا ومسـكًنا، عالٌم 

)1( نقباء البشر: )/680-679.

))( نقباء البشر: )/03)-04).

)3( نقباء البشر: )/90)-91).
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، تخـرج علـى الميـرزا محّمـد تقـّي الشـيرازّي، واآلخونـد المـّا محّمد  فاضـٌل، تقـيٌّ نقـيٌّ

كاظـم الخراسـانّي، وكان مـن معاريف فضاء العـرب المنظور إليهـم للترويج، توفّي 

فـي شـهر شـّوال سـنة )1346( في النجف األشـرف )قـّدس اللـه روحه()1(.

]الشيخ راضي الكاظمّي[

الشـيخ راضـي ابـن الشـيخ محّمـد ابـن الحـاج كاظم ابـن الشـيخ درويـش الكاظمّي، 

فاضـٌل عالـٌم، كريـُم األخاق، حسـُن العشـرة، موثوٌق بـه عند كّل أهل بلـده، تخرج على 

الشـيخ مهدي الخالصّي، والسـيّد مهدي آل السـيّد حيدر، وأَمَّ الجماعة وكان محبوبًا عند 

العاّمـة، وكانـت تقـام جماعتـه فـي الصيف فـي الصحن الشـريف الكاظمّي فـي الجانب 

القبلي غربي أوالد الكاظم×، وفي الشـتاء في الطارمة الشـريفة من جهة باب المراد.

توفّـي بعـد مرض طويل -وكان مرضه على الظاهر ناسـوًرا- في يوم السـبت 17 سـابع 

عشـر شـّوال سـنة )1349( تسـع وأربعين بعد الثاثمائة واأللف، وُعطّلت األسـواق حين 

تشـييعه، ونُِقـل نعشـه إلـى النجـف األشـرف، ولـه ولـٌد صغير يقـرب عمره حيـن تحرير 

هـذه الحروف من سـنتين، واسـمه باقـر جعله ]اللـه[ خلًفا لخير سـلف))(.

]شريعتمدار اإلصفهانّي[

توفّـي شـريعتمدار اإلصفهانـّي ابـن الشـيخ محّمـد تقـّي ابـن الشـيخ محّمـد باقر ابن 

الشـيخ محّمـد تقـّي اإلصفهانّي صاحب )الحاشـية علـى المعالم( في إصفهان في العشـر 

األوائل من شـهر رمضان سـنة )))13(، وهو من أهل العلم والرئاسـة بإصفهان، وله ثروة 

.حسـنة، زار العـراق وبقـي فيه عدة سـنين، ثّم رجـع فتوفّي

]الميرزا هادي الخراسانّي الواعظ[

توفّـي الميـرزا هـادي الخراسـانّي الواعـظ النجفـّي في النجف األشـرف في يـوم ]))[ 

)1( نقباء البشر: 1/))).

))( نقباء البشر: )/740 وفيه: حدود سنة 0)13.
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شـهر ]محـرم[ سـنة )))13( اثنتيـن وخمسـين بعـد الثاثمائـة وألـف، وكان آيـة ]فـي[ 

الحفـظ والضبـط، وهـو مجموعـة أدب وتاريـخ ورجـال ومعـارف)1(. 

]معين التجار البوشهرّي[

وفي نفس السنة توفّي أيًضا معين التّجار البوشهرّي في طهران، ونُِقل نعشه إلى النجف 

األشرف، وله آثار خيرية منها ماء النجف الذي جرّه إليها من الكوفة بواسطة األنابيب.

]الشيخ جواد البالغّي[

توفّـي الشـيخ جـواد الباغـّي الغـروّي ليلـة االثنين ثاني وعشـرين شـهر شـعبان سـنة 

)))13( اثنتين وخمسـين بعد الثاثمائة وألف في النجف األشـرف، وكان شـيًخا تقيًّا 

نقيًـا، عالًمـا فاضـًا، جمـع بين المعقـول والمنقول، وحـوى الفروع واألصـول، وله تآليف 

مختلفـة، منهـا: كتـاب )الهدى إلى ديـن المصطفى( وهو كتاب وحيد فـي بابه، ناظر فيه 

اليهـود والنصـارى مـن كتبهـم الدينيّة وأدلّتهم على ما اسـتدلّوا به بالبراهيـن الجلية، فهو 

كتـاب جـّل قـدره نفـع الله به َمن اهتدى وأعان به َمن اسـتهدى. ولـه مؤلّفات أخرى وقد 

فّسـر القـرآن الكريـم على نحو اإليجـاز واالختصار، طُبـع منه الجـزء األول ولعلّه إلى آخر 

سـورة النسـاء، ولم يكمل التفسير وتوفّي.

له شـعٌر حسـٌن ذكرُت له قصيدة مدح بها الحّجة عّجل الله فرجه في المجموعة التي 

جمعُت فيها شعر غيره أيًضا في مدح الحّجة يوم والدته في )1 شعبان بالخصوص))(.

]الشيخ محّمد الخليلّي الطهرانّي[

توفّـي الشـيخ محّمـد ابـن آيـة الله الحـاج ميرزا حسـين ابن الميـرزا خليـل الطهرانّي 

الغروّي يوم الخميس 13شهر ذي الحّجة سنة )))13(، وكان عالًما فاضًا، تقيًا نقيًا، على 

جانـب مـن التقوى واالنـزواء، وأُقيمت له الفاتحة في مدرسـة والده )طـاب ثراهما()3(.

)1( نقباء البشر: )/34).

))( نقباء البشر: 3/1)6-3)3.

)3( نقباء البشر: )/196 وفيه: ليلة الخميس.
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)الحاج حسين األزرّي)
مـّر ذكـر وفاتـه في الورقة األولـى في الصفحة الثانيـة مجمّا في هـذه المجموعة)1(، 

ثـّم عثـرُت علـى كلمة فيـه رأيتها بخّط والدي )قـّدس الله روحه(على ظهـر بعض الكتب، 

فأوردتهـا تكميـًا لمـا مّر، قـال: توفّي العبد الصالح الحاج حسـين األزرّي يـوم االثنين )) 

جمـادى األولـى سـنة )1337(، وكان تولّـده سـنة )46)1(، كان يحفظ خمسـًة وخمسـين 

دعـاًء فـي أعمال شـهر رمضان وشـعبان ورجـب وذي الحّجة غيـر أدعية األسـابيع وأدعية 

صـاة الليـل، وكان يقـرأ فـي قنـوت صاة الوتر دعـاء أبي حمزة، سـمعُت منـه أّن القتلى 

فـي كربـاء بسـبب نجيب باشـا -وهـي سـنة )8))1( اثنا عشـر- ألف نفس من الشـيعة، 

وحّدثنـي أّن المرحـوم مـّا كاظـم األزرّي الشـاعر هو ابـن الحاج محّمد ابـن الحاج مهدّي 

ابـن الحـاج مـراد، وأّن أصلـه مـن وائل، وأنـه كان لمّا كاظـم إخوة، هم: محّمد يوسـف، 

ومحمـد رضـا، وأن مـّا كاظـم توفّـي سـنة ))1)1( وأّن الُمعِقب له محّمد يوسـف، وكان 

الشـيخ راضي والشـيخ مسـعود ماتا في الطاعون سـنة )46)1(، وكانا من العلماء، انتهى 

.مـا نقلتـه عن خّط والدي عـن الحاج حسـين األزرّي

)السّيد محّمد الخلخالّي النجفّي)

توفّـي السـيّد العالـم الفاضـل، الثقـة العـدل، الـورع التقـّي السـيّد محّمـد الخلخالّي 

صبح يوم األحد )) شـهر محرم الحرام سـنة )1346( في مسـكنه في النجف األشـرف وبها 

مدفنـه عـن عمـر يقرب مـن الثمانين، وهو مـن صلحاء أهل العلم، لـم يترك التهجد 

قـّط إاّل لمـرض يعوقـه أو لضـرورة تمنعه، وكان مع ذلك حسـَن الصحبـة، جميَل الطلعة، 

بهيَّ المنظر، حسـَن السـمت.

وعهـدي بـه أّن لـه مجلًسـا فـي داره يحضـره َمن شـاء من الطلبـة، وهو يُلقـي عليهم 

دروًسـا مـن كتب اسـتحضرها أمامه فـي الموعظة وتهذيـب األخاق في كّل أسـبوع يوم، 

ولعلّـه عصـر الجمعـة، وقـد عاشـرته سـنيًنا طويلـة في فـرص تجمعنـي وإياه، فلـم أنكر 

عليه شـيئًا من خلقه وسـيرته حضرًا وسـفرًا، وقد كان االشـتهار بالتقوى والتديّن قد غلب 

)1( ينظر ص469.
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علـى اشـتهاره بالفضيلـة، على أّن فضيلته حسـنة، وكان مّمن خـرج مع َمن خرج من 

علمـاء النجـف وكربـاء والكاظمية سـنة الجهاد في الحـرب العاّمة حينما حـارب اإلنكليز 

األتراك فـي العراق. 

وقـد كان تعاهـد معـي أْن يسـلَّم لـي علـى أميـر المؤمنيـن فـي حرمـه األقـّدس كلّما 

يتشـرف، وعاهدتـه أْن أسـلّم لـه علـى اإلماميـن الجواديـن الكاظميـن كلّمـا تشـرفُت في 

حرمهمـا األقـّدس، ولهـذه المعاهـدة مـن حينهـا إلـى يـوم وفاته مـا يزيد على العشـرين 

سـنة، وفّقنـي اللـه لإلقامـة علـى ذلـك له بعـد وفاته.

ولـه مـن األوالد ثاثـة: السـيّد علـّي وهـو أكبرهـم وأوجههـم، والسـيّد آقـا وهـو مـن 

الطـّاب المشـتغلين، والسـيّد مهـدّي وهـو أصغرهـم،... وقـد بلغنـي اليـوم -وهـو يـوم 

الثاثـاء 4) محـرم سـنة )1364(- أّن ولـده السـيّد عليًّا الخلخالّي )سـلّمه اللـه( قام مقامه 

في صـاة الجماعـة)1(.

]السّيد أسد اهلل الكاظمّي[

توفّـي السـيّد أسـد اللـه ابـن المرحـوم السـيّد مهدّي آل السـيّد حيـدر الكاظمـّي ليلة 

الخميس قبل نصف الليل، ليلة إحدى وعشـرين من شـهر ربيع الثاني سـنة )1364( أربع 

وسـتين بعـد الثاثمائـة وألف، وقد ُشـيّع تشـييًعا عظيًمـا، وُدفن في مقبرتهم بالحسـينية 

مـع أبيـه والجماعة )رحمهم اللـه جميعاً(.

كان السـيّد أسـد اللـه سـيًّدا جليـًا محبوبًا، موثوقًا لـه فضٌل، يؤّم الجماعـة مكان أبيه 

في الصحن الشـريف الكاظمّي، وله من األوالد الذكور اثنان: السـيّد محّمد علّي، والسـيّد 

محّمد حسـين )وفّقهمـا الله تعالى())(.

]الشيخ جواد الخالصّي[

توفّـي الشـيخ جـواد ابن الشـيخ باقر ابن الشـيخ عزيـز الخالصّي ليلة األحـد فجأًة في 

)1( نقباء البشر: )/10)-11) وفيه:المتوفى سنة 1364.

))( نقباء البشر: 1/)14.
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إيـوان حجرتـه فـي الصحن الشـريف الكاظمّي أول الليـل، وُدفن في اليـوم الثاني بعد أن 

.ُغّسـل وُشـيّع فـي الحجرة التي مات فيهـا، وفيها قبر أبيـه أيًضا

]الشيخ محّمد علّي الجمالّي الكاظمّي[

الشـيخ محّمد علّي ابن الشـيخ حسـن ابن الشـيخ محّمد ابن الشـيخ طاهر ابن الشيخ 

حسـين ابـن الشـيخ محّمـد ابـن الشـيخ عبدالنبـّي ابـن الشـيخ مبـارك ابـن الشـيخ أحمد 

خـازن الروضة المقّدسـة الكاظمية.

هذا ما أعرفه من نسـبه، وقد اسـتفدته من جناب الشـيخ علّي كليدار الحرم الكاظمّي؛ 

ألنه و المرحوم المترَجم من أسـرة واحدة، يجمعهم الشـيخ الحسـين المذكور في نسـب 

المرحوم الشـيخ محّمد علّي؛ ألن الشـيخ عليًّا الكليدار ابن الشـيخ عبد الحميد ابن الشـيخ 

طالب ابن الشـيخ عبد الرزاق ابن الشـيخ محّمد ابن الشـيخ حسـين، وبه يجتمعون.

اشـتهر  وقـد  حسـن،  الشـيخ  ابـن  علـّي  محّمـد  الشـيخ  ذكـر  بصـدد  اآلن  ونحـن 

بالكاظمـّي الخراسـانّي؛ وذلـك ألّن والـده الشـيخ حسـًنا هاجـر إلى خراسـان مشـهد 

الرضا×واسـتوطن هنـاك، وكان الشـيخ محّمـد علـّي ولـده حيـن هجرتـه شـابًا مراهًقا 

أو كاد يرهـق، وبقـي مـع أبيـه حتـى كبر وتزّوج، ثـّم جاء إلى العـراق مهاجرًا لاشـتغال، 

وبقـي فـي الكاظميـة ثـاث سـنين تقريبـاً -أو أقـل أو أكثـر- وكان فـي تلك المـّدة يحضر 

درس آيـة اللـه السـيّد الوالد السـيّد حسـن صـدر الدين )قّدس اللـه روحـه(، وكان يدرّس 

درسـه الخـارج فـي الفقـه، وكان الشـيخ محّمـد علـّي المذكـور هاجـر إلـى العـراق فارًغا 

مـن السـطوح بأكمل وجه، فاسـتفاد من درسـه على السـيّد الوالد فائـدة ُمهمة؛ ألنه 

كان جيّـَد الفهـم، حسـَن التلّقـي، مكبًّـا علـى االشـتغال، ليس]له[ همٌّ سـوى الـدرس، ثّم 

بعـد المـدة المذكـورة انتقل إلى النجف األشـرف، وبقـي بها مازًما درس آيـة الله الميرزا 

حسـين النائينـّي الغـروّي )قـّدس اللـه روحـه(، وتقـّدم علـى أقرانـه فـي الـدرس، وصـار 

أسـتاذه نحـوه توجـه خاّص لمـا عرفه من قابلية، وقد كتب جميع ما درسـه عند أسـتاذه، 

واليـوم تقريراتـه مـن التقريـرات الرائعـة، طُبـع منهـا الجـزء الثانـي مـن األدلّـة العقليّـة، 

واألول فـي مباحـث األلفاظ بعُد لم يُطبع، ولما توفّي أسـتاذه الميرزا النائينّي صارت 
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لـه حلقـة درس تضـّم فضاء طـّاب النجف، وبعد وفـاة المرحوم الحّجة الشـيخ آقا ضياء 

العراقـّي مـدرّس النجـف فـي األصـول حّل هو محلّـه، فصار درسـه في األصـول أّول درس 

فـي النجـف األشـرف، فلـم يمهله األجـل حتى قضى نحبـه وتوفّي عصر يـوم الخميس 11 

حادي عشـر شـهر ربيع األول سـنة ))136( خمس وسـتين بعد الثاثمائة واأللف، فُشـيّع 

تشـييًعا عظيًمـا وأُقيمـت له الفواتح في النجـف والكاظمية وكرباء وبغداد، وكان حسـَن 

األخـاق، طيّـَب السـجية، وقـوًرا، بّحاثًـا، محموَد العشـرة، لطيًفـا َدِعبًا فـي متانة)1(.

]السّيد عبد الغفار المازندرانّي[
توفّي السيّد الجليل العدل، الثقة الورع، العالم الفاضل السيّد عبدالغفار المازندرانّي 

الغروّي يوم األربعاء ثاثين شـهر ربيع الثاني سـنة ))136( خمس وسـتين بعد الثاثمائة 

وألـف، فـي النجـف األشـرف محّل توطّنـه، كان يؤّم الجماعـة في المسـجد الهندّي مكان 

الشـيخ األجـل حّجة اإلسـام الشـيخ علـّي بن إبراهيـم القمـّي النجفّي إذا غـاب أو مرض، 

ثـّم اسـتقّل هـو بصـاة الجماعة، كان مـن علماء األخـاق والتربية الدينيّـة، وهو من 

تامـذة الشـيخ العّامـة الشـيخ اآلخونـد مـّا حسـين قلـي الشـهير الـذي تربّى علـى يده 

جملـة مـن فطاحل العلماء )قـّدس الله أرواحهـم جميًعا())(.

]السّيد أبو الحسن اإلصفهانّي[

حّجـة اإلسـام والمسـلمين آيـة الله السـيّد أبو الحسـن اإلصفهانـّي ابن السـيّد محّمد 

ابـن السـيّد محمـود الموسـوّي، توفّـي ليلـة عيـد األضحى بعد مضي سـاعة ونصـف منها 

وهـي ليلـة الثاثـاء سـنة ))136(، وكان تولّده سـنة )84)1( كما حّدثني هـو بذلك، وكان 

ق لمـا لـم يوفـق لـه غيـره مـن أسـافه مـن علمـاء الطائفـة مّمـن  )قـدس اللـه سـرّه( ُوفِـّ

أدركتهـم أنـا، فقـد كان رئيًسـا ُمطاًعا، مقلًَّدا فرًدا، ال يشـاركه أحد فـي ذلك، وإن يكن فا 

يُقـاس بـه، وقـد ألزم نفسـه بإعاشـة كافة طـّاب العلوم الدينيّـة من عرب وعجـم، يُجري 

لهـم الخبـز علـى مقـدار الكفايـة، ورتّـب لهـم رواتـب على قـدر شـؤونهم، وكانـت تبلغ 

)1( نقباء البشر: 1390-1386/4.

))( نقباء البشر: 1144/3.
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نفقاتـه للطـّاب فـي كّل شـهر ثاثيـن ألف دينـار أو ما يقـارب ذلك، وكان رحيـَم القلب، 

عطـوَف الطبـع، يوقّـر الكبير ويحنـو على الصغير، ال يعـرف الِكبَر والجبـروت وال الخياء 

على توغلّه في الرئاسـة الشـرعيّة، وانقياد الطائفة برمتها إلى أمره حكومًة وشـعبًا، وكان 

عطـاؤه عطـاَء َمن ال يخـاف الفقر، وكانت وفاته في الكاظمية، ونُِقل نعشـه إلى النجف، 

واشـترك فـي تشـييعه كافـة أهـل الكاظميـة وبغـداد وما اتصـل بهما مـن البـاد، وما في 

طريـق التشـييع مـن الكاظميـة إلـى النجف من بـاد وعشـائر، حتى وصلـت الجنازة من 

الكاظميـة إلـى النجـف بعد ثمانـي وأربعين سـاعة على توفّر الوسـائط السـريعة، وُدفن 

.)1( فـي الحجـرة التي خلـف قبر اآلخونـد صاحب الكفايـة

]الشيخ مرتضى اآلشتيانّي[

توفّي الشـيخ العّامة، حّجة اإلسـام الشـيخ مرتضى اآلشـتيانّي في شهر ذي الحّجة سنة 

))136( فـي مشـهد الرضـا×، وكان مقيًمـا فيه، كان رئيًسـا ُمطاًعا، نافـَذ الحكم، ُمطاَع 

األمـر، محبوبًـا عنـد الشـعب، معـروَف الفضـل، حسـَن األخـاق، طيّـَب النفـس، محموَد 

السـيرة، يدرّس في الفقه واألصول، وله في مشـهد الرضا حوزة جيّدة )قّدس الله روحه())(.

]الحاج آقا حسين القّمّي[

فـي هـذا اليـوم وهـو يـوم الخميـس)3( 14 شـهر ربيـع األول سـنة )1366( توفّي حّجة 

اإلسـام والمسـلمين السـيّد الحاج آقا حسـين القمّي الطباطبائي على أثر عملية جراحية 

كانت بسـبب الباسـور والناسـور، وقـد أُجريت العملية فـي الكاظمية في الـدار التي كان 

اسـتأجرها، والـذي أجـرى العملية طبيـب إنكليزّي قالوا: إنه كان حاذقًـا، ولما كان المرض 

مزمًنـا لـم تنجـح العمليـة، ولمـا اشـتّد حالـه نُِقـل إلـى المستشـفى الملكـي فـي بغداد، 

وتوفّـي في ذلك المستشـفى.

)1( نقباء البشر: 41/1-)4.

))( نقباء البشر: )/340.

)3( في النقباء: األربعاء.
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وكان مـن تامـذة المرحـوم آيـة اللـه الميرزا محّمد تقّي الشـيرازّي )قّدس الله سـرّه(، 

وقـد سـمعُت منـه أّن تولّده كان سـنة ))8)1( اثنتيـن وثمانين بعـد المائتين وألف، 

ثـّم نُِقـل مـن المستشـفى المذكـور إلـى المغتَسـل فـي الكاظمية، فُغّسـل فيه، ثّم ُشـيّع 

تشـييًعا عظيًمـا، وأُدخـل حـرم الكاظميـن لتجديد العهد بهـم^، ثّم نُِقـل على األيدي 

والـرؤوس والنـاس مشـاة إلـى المطـار المدنـّي، ومن هنـاك ُوِضع في السـيارة وسـاروا به 

إلـى كربـاء، وُشـيّع فيهـا تشـييًعا عظيًمـا، ثّم نُِقـل منها إلـى النجف األشـرف، وُدفن في 

.مقبـرة الشـيخ العّامة الشـيخ الحّجة شـيخ الشـريعة اإلصفهانّي

وخلّـف مـن األوالد الذكـور ))1( ولـًدا: الحـاج آقـا محّمـد وهـو أكبرهـم، آقـا يحيى، 

حـاج آقـا مهـدي، حـاج آقـا عبـاس، وحاج آقـا باقر، حاج آقا حسـن، آقـا علّي، آقـا تقّي، 

 آقـا مرتضـى، آقـا أحمـد، آقـا مجتبـى، آقـا جعفـر، مـن أمهـات متعـّددات الظاهـر أنهّن 

أربع ...)1( اثنى عشر ولًدا ذكرًا، وله من اإلناث إحدى عشرة بنتًا))(.

]السّيد حسن األسترآبادّي الحائرّي[
توفّي السـيّد الجليل الفاضل، السـيّد حسـن األسـترآبادّي الحائرّي في يوم االثنين )) 

مي أهل  شـهر ربيع األول سـنة )1366( سـت وسـتين بعد الثاثمائة وألف، وكان من مقدَّ

المنبـر، وهـو أعجوبـة في الحفـظ والمعلومات فيما يخـّص المنبر من الحديـث والتاريخ 

واآليـات القرآنيّـة والشـعر الجيّـد، وكان منبـره غالبًا باللغة الفارسـيّة، وهو يجيـد العربيّة 

أيًضـا، وربّمـا اقتصـر عليهـا فـي بعـض منابـره، وكانت وفاتـه في كربـاء وكان يقيـم بها، 

وُشـيّع تشـييًعا عظيًمـا أُغلقت له األسـواق )رحمه اللـه ورضي عنه(.

]الشيخ عبد الرضا آل راضي[
توفّـي الشـيخ عبـد الرضـا آل شـيخ راضـي النجفـّي -وهـو مـن أفاضـل النجفيين- في 

شـهر جمادى الثانيـة سـنة )))13()3(.

)1( هناك مقدار كلمتين غير مقروءتين.

))( نقباء البشر: )/3)6-))6.

)3( نقباء البشر: 3/3)11-))11 وفيه:0) جمادى الثانية 6)13.
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]محّمد سعيد آل جالل[

محّمد سـعيد بن محّمد حسـين آل جال، وكان مشـهوًرا بمحمد سـعيد جال، سألتُه 

عـن تولّده فقال: ولدُت سـنة )64)1( أربع وسـتين بعـد المائتين وألف.

وكان يسـكن الكاظميّـة، وتوفّـي بهـا يوم التاسـع من شـهر المحرم سـنة )4)13( أربع 

وخمسـين بعـد الثاثمائـة واأللـف، وحمل نعشـه إلى الغـرّي وُدفن فيـه، كان تولّده في 

بغـداد وبهـا نشـأ، وكان بزّازًا، وقد خلّف ولًدا اسـمه عبد الحسـين من العّمـال، وكان بَرًّا، 

تقيًّـا صفيًّا، حسـَن السـيرة، محموَد العشـرة، من أهـل الموادعة والمصافاة، وكان شـاعرًا 

أديبًـا، حسـَن المحاضـرة، لـه مجلسـياته، ونتـف وظُـرَف لطيفـة. يؤنس الجليس، ويسـّر 

الخليـط، قصيـر القامـة، نحيـف البـدن، أسـمر اللون ال بشـّدة، ولـه عندي جملـة قصائد 

نظمهـا فـي والدة الحّجـة )عّجل اللـه فرجه(، وتُليت في مجلس كنـُت أعقده في النصف 

من شـعبان من كّل سـنة. 

]الشيخ عبد الرضا آل راضي[

العّامـة الفاضـل الشـيخ عبد الرضا آل الشـيخ الفقيه المحّقق الشـيخ راضـي النجفّي، 

توفّـي في شـهر جمادى الثانية سـنة )6)13()1(.

]السّيد أحمد سبط الشيخ األنصارّي[

السـيّد أحمد سـبط شـيخ الطائفة الشـيخ مرتضى األنصارّي، توفّي يوم األربعاء ثامن 

شـهر جمادى األولى سـنة )))13(.

]السّيد محّمد باقر الشاه عبد العظيمّي[

 السـيّد محّمـد باقـر الشـاه عبـد العظيمـّي النجفـّي، توفّـي فـي شـهر جمـادى الثانية 

سنة )))13())(.

)1( نقباء البشر: 3/3)11-))11 وقد مر ذكره.

))( نقباء البشر: 14/1).
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]الميرزا علّي الشيرازّي[

العّامـة الحّجـة الميـرزا علـّي آقـا نجـل آية اللـه الحاج ميرزا محّمد حسـن الشـيرازّي 

المجـّدد، توفّـي ليلـة األربعـاء سـابع عشـر شـهر ربيـع الثانـي سـنة )))13(، وُدفـن فـي 

مقبـرة أبيـه فـي مدرسـة بـاب الطوسـّي فـي النجف األشـرف، وله ولدان: السـيّد حسـن، 

والسـيّد حسـين، مـن الطـّاب الفضاء.

]الشيخ جعفر الكرشّي النجفّي[

الشـيخ جعفـر الكرشـّي )القرشـي( النجفّي، وكان مـن العرب الذين عاضدوا الدسـتور 

اإليرانـي ونصروا الدسـتور العربـّي، وكان من المعروفين بالصاح والتقى، توفّي في شـهر 

ربيع الثاني سـنة )))13()1(.

]الشيخ عباس الخالصّي[

توفّي الشيخ عباس الخالصّي ابن الشيخ محّمد علّي المتوفّى سنة )6)13( في الخامس 

والعشرين من صفر -ابن الشيخ عزيز- المتوفّى سنة )98)1( -ابن الشيخ حسين- المتوفّى 

سـنة )0))1( تقريبًا -ابن الشـيخ علّي المتوفّى سـنة))( ابن الشـيخ عبد الله المتوفّى سـنة)3( 

وقـد توفّـي الشـيخ عباس المذكـور سـنة )))13(، وكانت والدتـه سـنة )86)1(، وقد خلّف 

ولـًدا واحـًدا مـن خيـرة األوالد، وكان بـه بَرًّا، وهـو خير َمن أعـرِف من آل الخالصـّي، أديٌب 

شـاعٌر، لبيٌب، حسـُن األخاق، كريٌم، هّماٌم، باب داره مفتوح لألضياف، وال تخلو داره من 

الضيـوف )زاد اللـه في توفيقه(، سـألته عن تولّده فقـال: إّن والدته كانت )1313(.

]السّيد عبد المجيد الكروسّي الهمدانّي[

السـيّد عبـد المجيـد الكروسـّي الهمذانـّي، توفّي سـنة )1319(، وكان مـن تامذة آية 

)1( نقباء البشر: 83/1).

))( لم يذكر المؤلّف سنة الوفاة.

)3( لم يذكر المؤلّف سنة الوفاة.
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اللـه الحاج ميرزا حسـن الشـيرازّي نزيل سـامراء)1(.

]السّيد مهدي الكشوان[

السـيّد مهدي ابن السـيّد صالح المعروف بالكشـوان، توفّي سـنة )8)13( يوم االثنين 

سـادس ذي القعـدة بالبصرة؛ ألنه كان يسـكنها كالعالم أو وكيـل عن العلماء))(.

]الشيخ آقا بزرك الطهرانّي[

الشـيخ آقـا بزرك الطهرانّي ابن الحاج آقـا علّي ابن المولى الحاج محّمد رضا الطهرانّي 

صاحب كتاب )الذريعة إلى معرفة كتب الشـيعة( وغيره.

]السّيد محسن النّواب اللكهنوّي[

السـيّد الشـريف السـيّد محسـن المعروف بالنـّواب ابن السـيّد أحمد اللكهنـوّي، ُولد 

سـنة )9)13(، لـه )تلخيـص العبقات( مترجمة بالعربية، لّخص تمـام حديث مدينة العلم 

وحديـث التشـبيه وحديـث المنزلـة وبعـض حديث الغديـر لّما كان في النجف األشـرف، 

ثـّم رجـع إلى بـاده، وال أدري أتمه أم ال)3(.

]الميرزا أبو المعالي الكلباسّي[

بإصفهـان  توفّـي  الكلباسـّي،  الحـاج  ابـن  اإلصفهانـّي  المعالـي  أبـو  الميـرزا   الشـيخ 

سنة ))131()4(.

]الشيخ صادق الخالصّي[

توفّي المرحوم الشـيخ صادق ابن الشـيخ حسـين آل الشـيخ عزيز الخالصّي في أواخر 

)1( نقباء البشر: 3/)))1.

))( نقباء البشر: )/0-449)4.

)3( نقباء البشر: )/113.

)4( نقباء البشر: 80-79/1.
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ذي القعدة سنة )1341()1(.

]الشيخ باقر الخالصّي[
توفّي المرحوم الشيخ باقر ابن الشيخ عزيز الخالصّي سنة )7)13(.

]الشيخ أسد اهلل الخالصّي[
توفّـي الشـيخ أسـد اللـه ابـن الشـيخ محّمـد علـّي ابـن الشـيخ عزيـز الخالصـّي سـنة 

)8)13(، وقـد ُولِـد ولـده عبـد الرسـول الخالصـّي سـنة )6)13())(.

]السيد عبد الكريم الخالصّي[
ُولـد السـيّد عبـد الكريم ابن السـيّد حسـن ابن السـيّد محّمـد ابن ]السـيّد جعفر ابن[ 

السـيّد راضي األعرجّي سـنة )1316(، وخلّف ولدين: السـيّد محّمد ابن السيّد عبد الكريم، 

والسـيّد حسـن ابن السـيّد عبد الكريم. وكان السـيّد محّمد يسكن النجف من المشتغلين، 

وكان السـيّد حسـن من المعّممين، وال يمكن أن يقال عنه إنه من المشـتغلين، ولكنه كان 

نعَم السـيّد )رحمـة الله عليهما(، وقد خلّف كلٌّ منهمـا ذريًة ذكوًرا)3(.

]الحاج عبد الرزاق شمسة[

توفّـي الحـاج عبـد الرزاق شمسـة ليلـة األربعاء ليلة إحدى وعشـرين من شـهر رجب 

سـنة )1366( فـي المستشـفى الملكي بمرض تصلّـب القلب، وقد ابتُلي بـه فجأًة، وعلى 

أثـر ذلـك نُِقل إلى المستشـفى كما مـّر، وكان في المجلس النيابّي عـن لواء كرباء، وقبل 

ذلك كان رئيًسـا لبلدية النجف األشـرف سـنين عديـدة، وكانت داره منـزاًل ومضيًفا لرجال 

الدولة والواردين إلى النجف األشـرف وغيرهم من رجاالت العراق، وهو حسـُن األخاق، 

ديّـٌن، محـبٌّ للخيـر بعيـٌد عـن الشـّر، محموُد العشـرة، طاهـُر النفس، وهو كبيـر طائفة 

آل الشمسـة في النجف األشـرف، وأسـرته من رؤسـاء َخَدَمة الحرم الحيدرّي، وقد انتقل 

)1( نقباء البشر: )/868.

))( نقباء البشر: 140/1.

)3( نقباء البشر 3/ 1167، وفيه توفي سنة 1308 وهذا ال يتوافق مع تاريخ والدته فليتأمل.
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علـى أثـر انتخابـه نائبًـا إلـى الكاظميـة، وسـكن دار اسـتأجرها، ثـّم ملـك داًرا فـي ناحية 

األعظميـة غير بعيـدة عن الجسـر، فأقام بها.

]الشيخ محّمد رضا آل كاشف الغطاء[

توفّي الشـيخ الجليل، العّامة النبيل الشـيخ محّمد رضا آل كاشف الغطاء ابن المرحوم 

 حّجـة اإلسـام الشـيخ هـادي ابـن الشـيخ عبـاس ابـن الشـيخ علـّي ابـن الشـيخ جعفر

كاشـف الغطـاء فـي يـوم االثنين فـي المصّح بلبنـان سـنة )1366( بمرض السـل، وقد أقام 

مريًضـا سـنتين أو ثاثًـا تقريبًـا، وهـذه هي المرّة الثانية التي سـافر بها إلى سـوريا للمصّح 

فـي لبنـان، وبعـد أن توفّـي نُِقـل نعشـه على متن طائـرة إلى العـراق، فوصـل المطار في 

بغـداد، ثـّم ُشـيّع تشـييًعا حسـًنا، ونُِقـل إلـى النجف األشـرف وُدفـن بها، ولـه فضل وعلم 

ومكانـة مرموقـة فـي الجامعـة العلمية، وله مؤلّفـات ال يحضرني اآلن أسـماؤها)1(.

]يوسف رحيب[

توفّـي يوسـف رحيـب فـي سـوريا، وكان ملحًقـا بالقنصليـة العراقيـة فـي شـهر رجب 

سـنة )1366(، وكان مـن صلحـاء الموظفين الشـيعة، وله نشـريّات في الصحـف العراقيّة 

اجتماعيّـة نافعـة، وكانـت وفاتـه بدمشـق، ونُِقـل نعشـه علـى متـن طائـرة إلـى العراق، 

وجـيء بجنازتـه إلـى الكاظمية وُوِضعت في حسـينية آل السـيّد حيدر، وُشـيّعت تشـييًعا 

فخًمـا إلـى الصحـن الشـريف، وأُدخـل إلى داخـل الحرم الشـريف للزيـارة، ثّم ُشـيّع إلى 

خارج البلد إلى حيث وقوف السـيارات، وُحِمل على سـيارة وقد حّفت به عدة سـيارات، 

.وسـاروا بـه إلى النجف األشـرف، وُدفـن بها

]الشيخ مهدي البصير الحّلّي[

ا البصير الحلّّي الشـاعر األديب والمدرّس اآلن فـي دار المعلمين  سـألت الشـيخ مهديًـّ

العاليـة عن سـنة والدته فقـال: إنه ولد في سـنة )1313(.

)1( نقباء البشر: )/)776-77.
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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